
( οοσῖς 

ΤῊΙ5 15 ἃ αἰ σία] ΘορΥ οἵ ἃ ὈΟΟΚ [Πδΐ ννὰβ ργβϑεγνβα [ἴῸΓ ρβηθγδίοηβ Οἡ ΠΠΌΓΆΓΥ 5Π6 να ὈΘίογθ 1 ννὰβ σα  ]]ν βοδηηθα Ὁ ΘΟΟΡΙ]Θ 85 ρϑτ οἵ ἃ ργο]βοΐ 

ἴο πηᾶκΚα [ῃ6 ννογ]᾽ 5 ὈΟΟΚ5 αἸβοονθγδθ]θ οπ]Π6. 

1 Πὰ5 ϑυγνίνεα ἰΙοηρ ΠΟ ΡΗ ἴογ [Π6 σορντίρῃίΐ ἴο ΕΧΡΙΓΘ δηα (Π6 ὈοΟΙΪΚ ἴο Θηΐθγ [Π6 ΡῈ ]1ο ἀοπγαίη. Α ΡῸΌΠ1Ο ἀοπηδίη ὈΟΟΚ 15 οπ6 (Πδΐ ννὰ5 Πθνϑὺ β 0] 6 οἱ 

ἴο Θορυτιρσῃϊ ΟΥ̓ ΠΟ56 ἰ6ρ8] σορυγρῃϊΐ ἴθγπ 85 Ἔχρίγεα. ὙΥΠΘίΠοΎ ἃ ὈΟΟΚ 15 ἴῃ [Π6 ρΡΕΌ]Π1Ο ἀοΠηδΊη ΠΥ ν ΓῪ σΟΠΠίγΥ ἴο οοιηΐγν. ΡΕΌΡ]1Ο ἀοπηδαίη ὈΟΟΚΚ5 

ΔΓΘ ΟἿ σαίθνναυϑ ἴο {Π6 ραᾶϑβῖ, Γβργθϑθηίηρ ἃ ννβ δ] ἢ οἵ ΠΙβίογν, οα]αγα πα Κηονν]θάρσα {Πδ᾽5 οἵΐθη αἸΓΠοιηΐ ἴο ἀἸβοονϑου. 

Μδῖκβ, ποίδίοηβ ἃπΠα οἴμεγ ΠΊΔΓΡΊ 8118 ργθϑθηΐ 1η [Π6 ΟΥ̓ ΡΊηΔ] ΝΟ] Π16 ΜΝ11] ἀρρθαγ ἴῃ (Π15 ΠΙ6 - ἃ Γθι Πα 6Γ οἵ [185 ὈΟΟΚ᾽ 5 ἰΙοηρ ]ουγηθν ἴγοπ [Π6 

ῬΕΌΠ5Π6Γ ἴο ἃ ΠΌΓΑΓῪ ἃπΠα ΠΠΔΠ]Υ ἴο γοιι. 

ὕξερο συ αο] πος 

ΟὈΟρΡΙδ6 15 ργομά ἴο ρδιίηθυ ννἹ ΠΠΌΓΑΙ65 ἴο ἀρ] ΖΘ ΡῈ Ό]1Ο ἀοΠηδΊη Πγαίθυ 815 Δ η4 ΠΊΔκΘ {Π6 πὶ ννΊ 6 ]ν ΔοΟΘ551016. ΡΌΌΙ1Ο ἀοπηδίη ὈΟΟΚ5 ὈΘΙοηρ ἴο (Π8 

ΡΌΡΙΠΙΟ ἃη4 ννῈ ἃΓῈ ΠΊΘΓΘΙΥ {Π6ῚΓ οἰϑίοα!δη5. ΝΟνοιῃ6 1655, [Π15 ννοῦκ 15 Χρθηβῖνθ, 50 [ἢ ογάθγ ἴο Κθδρ ργον! αἸηρ [15 τθϑοῦγοθ, ννα Πᾶνα ἴα ΚΘη βίδρ5 ἴο 

Ργθνθηΐ ΔΡι156 ὈΥ ΟΟΠΊΠΊΘΓΟΙΔΙ ρδΓ65, ΠΟ] ἀὴρ ρῥ]δοίηρ ΘΟ Π108] ΓΟΒ ΠΟΙ ΠΟΠ5 Οἡ δυζοπηδίθα ΘΓ ηρ. 

ν8 80 δβκ (μδΐ γοι: 

ἘΞ Μακὸ ποη-οοπιπιογοίαί μι56 οὐ {πὸ Π|65 ΝΥ ἀθϑιρῃβα (ὐσοορὶβ ΒοοκΚ ϑβδίοῃ [ῸὉΓ 158 ὈῪ ἱπαϊ]νί αιι815, δηα ννα τθαπθϑί {Πδΐ γοι π56 [Π6586 ἢ]65 ἴῸΓ 

ῬΘΙΒΟηΔΙ, ΠΟΠ-ΟΟΠΠΠΊΘΓΟΙΔ] ρΌΓΡΟΒΘΒ. 

τὸ Κοείγαϊη ἤόηι αμϊοπιαϊεα ψμογγίπρ Ὁ ποΐ 58Π6 διυϊομηδίθα αΠΘΓΙ65 οἵ δὴν βοτί ἰο ΟΡ θ᾽ 58 βυϑίβῃ): ΠῚ νοι ἃ΄ΓῈ ΘΟΠαποίΙΠρ ΓΟΘΘΆΓΟῇ Οἡ Π]ΔΟΠΪη6 

{ΓΔ 5] Δ], ΟΡΕΟΔ] ΟΠ δγδοίθυ Γοσοση! ΠΟη ΟΥ ΟἴΠΘΓ ἈΓΘα 5 νΠΘΓΘ ΔΟΟ 685 ἴο ἃ ἰᾶγρα διηοπηί οἵ ἰοχί 15 ΠΕΙΡΙΙ], ρΙθαβα οοηίΐδοίΐ τι5. 6 Θποοῦγασθ [Π6 

1186 Οἵ ρΕὈ]Π1ο ἀοπηδίη Πηδίθ 415 [ογ [Π656 ΡΌΓΡΟΒ65 ΔΠ4 πηδᾶν Ὀ6 8016 ἴο ΠΕ6ΙρΡ. 

τ-ὸὁἬ Μαϊπίαϊπ αἰἡγὶρμίοη ΤῊΘ ΟΟΟΡ]6 “νδίθγπγ γ᾽ νοι 566 ἡ βοῇ ἢ]6 15 ββϑθηῖ184] [ὉΓ 1Π]ΟΥΠΉησ ΡΘΟΡΙΘ ἀθοιΐ [Π15 ργο]θοΐ ἀη4 Πείρίηρ ἴΠθῖη Ππὰ 

ΔαΘΙΠΟΠΔ] πηδίθγι 15 [ἢγουρῇ Οὐορ]α ΒοΟΟΚ δθάίοῃ. ΡΊθαβα 40 ποΐ ΓΕ ΠΊΟνΘ 1{. 

ἘΞ Κορ 11 ἰοραὶϊ ΔΝ αΐθνου γουΓ τ156, ΓΕΠΊΘΙΘΘΓ [Πδΐ γοι ΔῈ ΓΕΒρΡΟΊ51016 ἴογ δηβαυγίηρ [Πδΐ ννῃδί γοιῦι γα ἀοίηρ 15 Ι6σ8]. Πο ποΐ Δ55.Π16 [Πδΐ {π5ῖ 

Ὀθοδιι58 ννα Ὀ6ΙΙθνα ἃ ὈΟΟΚ 15 ἴῃ {Π6 ρΕΌΠ1ο ἀοπηδίη [ῸΓ τ156Γ8 1η (Π6 {Πη1{64 δίαία5, [η΄ [6 ννοῦκ 15 4150 1ὴ {Π6 ρΕΠ1Ο ἀοιηδίη ἴογ 568 1η ΟἴΠΘΓ 

οΟμΠΙΠ165. ΝΥ ΠΘΙΠΟΓ ἃ ὈΟΟΚ 15 5{Π] ἴῃ σορυγίσῃΐ ναγ8 5 ΓΟΠῚ ΟΟΙΠΙΓΥ ἴο σΟπηΐγν, ἃηα ννῈ σδη  ἵ ΟΥ̓ΟΓ σι!ἄδηοθ οἡ νν ΘΙ ΠΘΓΓ ΔΩΥ 5ρθοΙῆο τι56 οἵ 

ΔΏΥ ΒρΡΘΟΙῆο ὈΟΟΚ 15 Δ]οννβά. ΡΊθαβα 4ο ποΐ δ5811Π26 [πδ΄ ἃ ὈΟΟΚ᾿ 5 ἀρρβάγαηοθ ἴῃ Οὐορὶθ ΒοοΙς ϑΘδΓῸἢ ΠΊΘΔΠ5 1 οδη Ὀ6 τ1566 1η ΔΠΥ ΠΊΔΠΠΘΓ 

ΔΏΥΝΠΘΓΘ ἴη {Π6 νοῦ]. (οργυτρῃΐ ᾿η[ΠΠηρϑιηθηΐ [18 01ΠΠ{ }ὺ οδη Ὀδ αἰῖ6 βθνθσα. 

Αβουΐ σοορ]ο ΒΟΟΚ ϑθάγοι 

ΟΡ Θ᾽ 5. πη 55Ί0η 15 ἴο οἭγρϑηϊΖα [ῃ6 ννου ̓ 5 ̓Π]ΟγπηδΟη Πα ἴο ΠΊΔ ΚΘ 1{ ΠΠΙΊΝΘΓΒΔΠῪ ΔΟΟΘ551016. Δηα πβεῖα]. σοορὶθ ΒΟΟΚ ϑθάγοῃ ΠαΙρ5 γθδάθιβ 

αἰβοονογ [Π6 ννου!᾽ 5 ὈοΟΚΒ νΠ116 ΠοΙρίηρ δυῖποῦβ Δη4 ΡῈ Π15Π6Γ5 Γθᾶοἢ πθνν ΔΙΊ ΘησΘ65. Υοιι οδη 5ΘΆΓΌῇ [τοι [Π6 [Ὁ]] ἰΘχί οἵ [1158 ὈΟοΙΪΚ οἡ [Π6 ννϑῦ 

απ ἐρ: ΌοΟΟΚΒ5. σοοσ]θ. σοπῇ 
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4.1. ΤΊ|ιε Μίιϑφϑίοη ἰο Τ]ιοδεαίοπῖοα.---ΤῊς ΟἨγίβείδη ἱπμαδίταηιβ οὗ 

Ταηεββαϊοηίςα ψεγε πηδίἰν Ογεείβ ὃν δἰγῇ δηά ἰγαἰηίηρσ (ἰ. 9, οὔ. ἰ,. 14; 

Αςῖϑβ χίν. 15, χν. 19), γπο πδά θεεη ψόῇ ονεγ ἔγοπι ρασαηΐβηη Ὁ ἔπε 

εδοτγίβ οἵ Ρδαΐ, δι! ναηὰ8 (51148), αηὰ ΤΙπιοίπευβ (ΤΙΠπιοῖἢγ), ἀαγίης ἀη 

εἴεςεῖνε ςαπιραίση ψῃϊσἢ ἰαβίεαά ἴογ ἃ πιοηζῃ ογ ἵἴψο. [τ δά ορεηπεά 

αυϊεεγν στ ἃ ἴἤγες ες κ8᾽ πιϊββίοη ἰῃ τῆς ἰοσαὶ βυπάφοσρια. [μυκς, 

νῆο ὈΥ τηϊ8 εἰπῆς Παά ἰεἴξ τῆς ἰγίο, επΐογβ ἰπῖο Ὧο ἀδῖαι ἰδ αδουξ 

[8 Ἰεησίῃ οὐ πιεϊποάβ, δάάίηςξς πιογεῖὶγ τπδξ βοπὶὲ οὗ τῇς Ἅενβ 

Ὀεϊενεά, τα ἃ ἢοβὲ οὗ ἀσνουΐ Οτγοεῖβ ἀπά ἃ σοηδβίἀογαδίε ἡπαπλθογ 

οἵ {πε Ιεδάϊηςς ποπιεη γεν ἰη ἐπεὶγ ἰοῖ τῇ τῆς ἀροβίίεβ. [}“υἱτ6 ἰ8 

βε] ἀοπὶ ἱητεγεβίοα ἰῃ τῆς στον οὐ ἰογίαπεβ οἵ ἱπάϊνίά 4] σΠαγοθαβ. 
Βυΐ, 28 ἔπε βαδβεημεηΐ πηθηρογβηΐρ οὗ τῆς οδαυτγοῇ, ἰἴ8Β νι εβργεδά 

ἰηδασηος δηά ἔδπηο, [8 ἰῆηοῦ σοηάϊξίοη, Δηά ἴτε τγαβεηςπιεηΐ οσδυβεά 

ΌὈΥ ἴδε βυςςεβ88 οὗ πε Ρααυϊΐηα πικἰββίοη (σοητίημεά ἔγοπι [ες ἤοιδβε οὗ 
φαβοη, Αςῖβ χνὶϊ. 5) 411} ἱπηρίν, ἃ οοῃβίάδγαδίε ἱπίεγναι πλυϑὲ πᾶνο 
εἰαρβεά δεῖογε {πὸ εἰπε πε ἴῃς ἀροβίῖεβ ψεγε ἔογοεαά ργεπηδίωυγεῖυ 

ἴο υϊξ πε ρίαςσε. ΤὌπεῖγ βίαν νγὰβ ργοϊοησεά ἴο δη εχίεηϊ οἵ ψῇῃϊο ἢ 

Αςἴβ σίνεβ ῃο ἰάεα; ἴογ Ραδαυ] ἠοῖ οηἷν βαρρογίεά Πἰπηβεῖ ὈὉγ πνοτγκίησ 

αἴ ΠΙ8 ἔγαάς Ὀμξ Παά της ἴο τεςεῖνε γερεδῖεά σίζβ οὗ πιοηαν 1 ἴγοηι 

δί8. ἔγίεηάβ αἱ ῬἈΠρΡὶ, ἃ Ὠυηπάγεά πΐΐε8 ἀὐναν, ἃ8 νγῈ}] ἃ8 ἴο εὔξασθε 

Ρεγἢδρβ ἰη πιίββίοη νοῦ τπγουσπους Μιαςεάοηία (ἰ. 7) [ἢ ποῖ 88 ἔδγ 
Ψεδῖ δ [Πγγίσαπι (Εοπὶ. χν. 19, ο [μἱρῃκίοοι 5 Βὲδἰϊοαὶ Ε55αγς5, 237 

ἔ). Ὑνο ογ τῆγεε πιοπίῃβ ροββί οἷν πᾶν Ὁε αἰϊοννοά ἔογ τῇ ϊβ ἔγαϊεέα! 
πκίβϑίοη δὲ Τεββαϊοηίοσδ. 

νπεη ἔπε ἰοςαὶ πολιτάρχαι, αὖ τς ἰηϑείρατίοη οὗ δεν πὸ Ψψεγα 
ῃείεὰ αὲ τῆς ΟἾγίβείδηβ᾽ βυσοεβϑ, θην ἐχρεεὰ Ῥαμὶ δηὰ ἢ5 
ξοπιρδηίοηβ, ἔπε βαδβεαυεηΐξ πιονεπηεηΐβ οὗ ἴῃς ἰδϊίεῦ ψεγε σρονεγηεά 

ὈΥ ἃ ἀεβίγε ἴο κεερ ἰῃ τουςῇ στ ἴῃς ἱπεχρεγίεησεαά ἀηὰ ἀῃσοηβο]!- 
ἀαῖεά Οἢγίβείαδη σοπηπηαηίτ τίς Ἐπεγ πδά ᾿εἴς Ὀείηά ἔπε. Τῆς 
ΒυΠΊΓΊΔΓΥ Οὐ ης οὗ Αςΐβ χνίϊ. 10-15 γτεαυίγεβ ἴο θῈ βιρρίεπιεηζεά Δηά 

1 ῬΙΟΌΔΌΪΥ τ 18 τνᾶ8 οης οἵ ἴῃς γτεᾶβοπβ νης Ἰςά το τῇς ἱπιρυϊαιίοη οὗ πλεγοεπᾶγυ 
τηοεῖνεδ (ἰϊ. 5, 0). 
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ςογγεοϊεά δὲ {πΐ8 ροίηξ ΌΚῪ με ἱπίογπιχαϊίοη οἵ 1 ΤΏεββ. ἰΐ. 17- 1, 6. 
Ασοογάϊης ἴο [μυκε, 51148 Δηά Τιπηοΐπειβ γεπιαίηεά δὲ Βεγοαα, ὑπάογ 

ογάογβ ἴο γεὐοίη Ῥαυΐ ἃ8 βοοῇ ἃ8 ροββίδίε. ΤῇοΥ οηΐγ γεδομεά δίπι δὲ 

Οογίπτῃ (Αςΐβ χν!. 5), πόνγενεγ. Νον βίηος Τἰπιοΐμευϑ, ἃ8 ΜῈ ΚΟ 
ἔγοηλ Ραμ, νἰ βίο ΤΠαβϑαϊοηίοα ἰῃ ἴῃς πχεαηζίπιαε, να πιϑῖ Ἀ85Π16 

οπς οἵ ἔψο οουγβεβ. (α) [μεανίησ 518 αἱ Βεγοεα, Τἰπιοίμευβ ἢαγ- 

τίεὰ οη ἴο Ρδυ!] δὲ Αἴθδηβ, ννὰβ βεηΐ Ὀδοῖς (ἢ ἃ ἰεζζεν ἢ) το Τἤεββα- 
Ἰοηίςα, ἃηά, οὐ δίβ8 γεΐυγη, ρίοκεά ἃρ 5:18 δὲ Βεγοβα; ψῃογευροη 

Ῥοζ )οἰπεά {μεὶγ Ιεδάεγ, ννῆο ὈΥ [8 τἰηγχε μαά πηονεά οἡ βυάάδηϊν ἴο 
Οοείηςῃ. Τηΐβ ἱπιρίεβ τῆαὶ (Πς ρίαγαὶ ἴῃ {ϊ|. 1 ἰ8 τῆς ῤῥμγαϊὶς πια)εδέα- 

ἐϊος οΥ αἀπμοίογὶς (8εῈ οὐ ἰϊϊ. 5), ϑίποες 518 νψα8 ἠοῖ στ Ῥααΐ δ 

Αἴῆεηβ. Βαξ ἔπε ροβϑβίιν οὗ (μαΐ ρίαγαὶ! ππεαπίης Ὀοΐῃ Ρδαὶ δπά 

8:1148, τοφεῖμεγ ψίτῃ τῆς βίίεησε οὗ Αςΐβ, βαζφεδβίβ (ὁ) δὴ αἰζεγηδῖινα 
γεοοηβιγασξίοη οὗἩ ἴῃς Πιἰβίογυ, υἱζ., της Τιηπιοίπευβ δηά 1148 1οαγ- 

πεγεά ἰορεῖδεν ἔγοπι Βεγοεα ἴο Αἰπεηβ, ῆσγε {πεν πιεῖ Ραμ] δηά 

ψεγα ἀσβραίοδεά ἴπδησς οὐ βεραγαῖε πιίβϑίοηβ, 9:1145} ρεγῆαρβ ἴο 
ῬμϊΠρρί, Τιπιοίπευβ δέ 4η βαγίεν ἀδΐε ἴο Τπεββαϊοηΐοα, θοΐἢ γε)οϊηίης 

Ῥααϊ ἐνεηίυδιν αἱ Οογίπεῃ. [|ἢ δὴν οδβὲ ἴῃς πδίυγαὶ βεηβε οὗ ἰἰΐ. 1, 2 

ἰ8 ται Ραμΐ βεηὶ Τίποΐῃειβ ἔγοπι ΔΙΠθηΒ, ηοΐ (80 ἐ.ρ., νοη ϑοάξη, 

δένμάϊοη μ. ϊείκεη, 1885, 291 [.) τπαΐ Πα βεηὶ ἀϊγεσξίοηβϑ ἔγοπη Αἴπεηβ 
ον ἢἰβ οοἰΐεαψζας ἴο ἰεανε Βεγοθᾶ δηά Ὀείδκε Ὠίμηβεὶῇ τὸ Τῆεββαϊοηίςα 

(Ε. Βι., 5076, 5077). ᾿ 
Εγοπὶ πὸ οσῃπαυγοὴ αἰά δα] ἴεαγ ἢἰπΊ86}7 συ ἢ δας ενίάεηϊ γείαςῖ- 

δῆςσα. ΗἹ 8 δηχίειν ἴο σεῖ Ῥδςῖκζ ἴο ἰξ νγὰ8 ηοΐ βἰπιρὶν ἄμε ἴο τῆς ἔδεϊ- 
ἰῃς ἴῃαῖ πε πιαβδὲ σὸ οὐ ψίῃ πε Μασεάοηίδη τηϊββίοη, ἰἔ δἵ 41] 

ροβϑβίδ!ε, θᾳξ ἴο ἢἰβ ἀεερ αἴεοιίοη ἔογ {πς ἰοσαὶ σοπιπιιηΐϊγ. Τῇα 

Μαρςεάοηίαη σμυγοῆθβ τᾶν αἰπηοϑὲ Ὅς τεγηεά δι} 8 ἔανουγί(εβ. 
Νοηε ἱγουδίεά Ὠἰπὶ 1658. Νοης σᾶπηδ 80 ἢδᾶγ ἴο ἢἰβ πεαγί. Αἱ Τῇεββα- 
Ιοηΐςα {πε ἐχεπιρίαγυ ομαγαςίεγ οὗ με ΟΠ γί βιίδηβ,2 {πεῖγ γαρίά σγονίῃ, 

1 ΤῊ 5 πιϊββίοῃ, οἵ ἃ πηϊββίοη οὗ 51145 (ελ. 111. 6) δἴεσ Τἰπιοίπευβ ἴο Τπεββαϊοπίοδ 

11861, τπουρῇ ρδββεὰ ονεῦ Ὀοῖῃ Ὁγ [κε ἀπά Ρδυὶ, πιαϑὲ Ὀε δββυπιεά, 1 τῆς βίδιεπιεης 

οἵ Αςῖβ χνίϊ!. 5. ἰβ μεϊὰ το θὲ Ὠἰβιογίοδὶ, βίπος ἴῃς Ἰδίῖει ραβϑβᾶρα ᾿πρ} 168 ἐπὶ Ρδυΐ ννᾶβ 

ποῖ δοοοπιραηϊεά ὈΥ 5125 ἔγοπιὶ Αἴβεπβ ἴο Οοτγηῖῃ. Τῆς αἰϊασηδᾶνα ἰβ ἴοὸ βιιρροβε 
τηδῖ ἢε Ἰεἴς 51148 Ὀεῃϊπά ἰπ ΑἸμθη8, 45 δἱ Βεῖοθβᾶ. Α οοπιηρᾶγίβοῃ οὗ ἱ Τῆεββ. ψ ἢ 
Αοῖβ Ὀεάγδ ουϊ [6 ἀρβμογίβπι οὗ Βαζοηΐιβ ἴπαὶ ὀῤῥςἰοἰαγὶς λσίογία ἐπ οῤέίπια κἰσίογία ; 

10Κο᾽ 8 πατγαῖῖνε 18 Πα  ΠΕΥ ΟΙΘΔΥ ΠΟΥ σοτηρ]εῖο. 

3Βεηδη (5. Ῥαμίὶ, 135-130) ῥτγδῖβεβ [6 δοὶἱᾧ, πδίίοπμδὶ 4ι811{|685 οὗ ἴῃς Μᾶδςε- 

ἀοπίδη8, “ ὯΠ ΡευρΙ 6 ἀε ραγβδῃβ ρχγοϊεβίδηιβ ; ο᾽δβῖ ῃης ὃε116 εἰ ἰογῖς γᾶςς, ἰδθοτγίευβε, 

βέδεηιδίτε, αἰτηᾶπὶ Β0η58 ῥρᾶγ8, ρ᾽ εἰπε ἀ᾽ἀνεηὶγ". [τ νγᾶβ Πεῖσγ ναῦν ναγηλ οὗ Πεδγῖ 
ΜΠΙΟἢ πηδάς 1Π6πὶ δὲ οποα 50 ἰογαὶ ἴο Ῥδυΐ δηὰ ἢὶβ ροβρεῖ, δηὰ 4180 80 [ἰδ] 6 ἴο 

υπδαι] Ἔπλεηὶ ἴῃ νῖενν οὗὨ τπεῖγ ἐσ θη ἀβ᾽ ἀδδῖῃ (ἰν. 15 1). Οοιηραγε ἴῇς ἀεβοτίριίοη 
οἵ ἴδε Μδοεάδοηπίδη σῇυγοῃεβ ἰπ νοη Βορβομαι2᾽ 5 Ολγὲςέ. 1, 74 ἐπ ἐλε Ῥγὶηξυς Οἠπμνοὰ, 

ῬΡ. 811. 
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{πεῖν δχοσριίοηδί ορρογιαηϊείεβ,; δὰ {πεὶς σνίἀεβργεδά γερυζαιίοη, 

τηονεά Πἰπὶ ἴο ἃ ραγάοηδθίς ργίάθβ. Βαῖ, 38 πε ἰεαγπί, ἴεν δδά 

Ῥεδη βυετγίης ρεγβεσυζίοη βίησε ἢς ἰεἴζ, δῃὰ τΠἰ8 αὐνακεηεά βυπιραίῃν 
Δ8 ΜΕ] ἃ8 σοπσόγῃ ἴου ἰ[8 εἴδεοϊβ οὐ {πεὶγ ἕαϊτῃ. παῦ!ε ἴο τεΐωγῃ 
Πἰπηβε!, ἢ δά αἱ ἰαδε βεηΐ Τιμηοίπειιβ ἴο {πεπὶ; ἰζ νγαβ ἴῃς ἰογἕα! 
τἰάϊηρβ ({{|, 6) ).8ὲ Ὀγουσῇξ Ὀγ πὶ ψῃίοἢ ργοπιρίεα Ῥαμ! ἴο βεπά οὔ 
18 ἰπίογηγαὶ ἰεζζεν, ραγεὶν (ἰ.) ἕο γεοϊργοσαῖε {πεὶγ ψαγῖ αἰεςοκίοη, 
ΡΆγιν (ἰ1.) το σίνε πεπὶ βοπια ἔγεβϑῇ ἱπβίγασζίοηβ ἀροη τπεὶγ ἔδ ἢ δηά 
ςσοπάαοῖ. 

82. Τἶε Εϊγοέ Ἐῤὶτεϊ6.---ΤῊ!8 τπνο- οἱ σοηεγαὶ οδ]εοὶ ἀείεογηχίηαβ 

τῃς οουγβε οἵ ἴῃς ἰεΐξεν, ψῃϊοἢ τγὰβ πυγίτέεη ἔγοπι Οογίητῃ 3 (Αςῖβ χνίϊ!. 

11ὴ. [τ Ῥερίπβ νἱτἢ ἃ πραγ ἐπαηκϑαινίησ ἴοτς ἐπε βυσσαββ οἵ {δε 
τηἰββίοη δὲ ΤὨαεββαίοηισα (ἰ. 2-10), δηά {8 παΐζυγα !ν ρᾶ8868 ἰηΐο δῇ 
αῤοϊορὶα ῥγο υἱέα 5μα (ἰϊ. 1-12) ἀσαϊπει ἴῃς ἰπδίηυδτίοπβ ἢ ϊοἢ πε Παά 
Πεαγά τῃδὲ ἰοσαὶ ουϊδίάοεγα ψέγε οἰγου!αξίης νἱπάϊςείνε!Ιγ ἀσαίπϑὲ {πὰ 
αδαγδοῖου οὗ ἔπε δροβίίεβ. Τῆς Τιηεββαϊοηΐδη σμαγοῦ κηενν Ὀεϊζογ 

τῆδη το Ὀεΐϊενε βυοῇ βογαϊά σαϊιαπιηίεβὶ Τῆς βεσοπαὰ γεάβοη ἴογ 
τηδηκδρίνίης ἰ8 ([1. 18 4) τῆς σπυγοῃβ Ὀγανε δπάσγαπος οὗ δαγά.- 
βῃϊΐρ δὲ ἴπ6 παηάβ οἵ {δπεὶγ τουηβηθη, “Δ ουϊά τπαὶ ψε σου δὲ 
Δἴ γουγ βίάε] δγουϊά παῖ ψε σου υρποῖά γου ἀπά βῆαγε ἴδε ψοοά 

Βρῃς! Βυῖ νε σαηηοῖ. [ἴ ἰδ οὐυν αχἰδέογξυης, ποῖ οὖν ἔαα!τ. Ῥαα! 
πον ψίνεβ ἃ ἀείαἰ!εἀ αῤοίορία ῥγο αδϑεκέϊα «μα (ἰϊ. 17 4.), ψῃϊοἢ εηάβ 

αὶ ργαΐβε ἔογ ἔπε βίδυησῃηθββ οὗ ἢἰβ ἔγίεπἀβ ἀυγίης ἢἰβ εηἰογοεαά 
αθϑεηοα. Τῆε ἰδζίεγ ραγὶ οὗ ἴῃς ἰεϊῖεγ (ἰν. 1 4.) σοπαίβεβ οὗ ἃ βεγίεβ 
οὗ 8ῃγεννά, κίπάϊν ἰη) ηςσείοη 5. ἔονγ ἔπε πιαίηΐεηδηςς οὗ ἐπεῖὶγ ροβίτίοη : 

περὶ ἁγιασμοῦ (ἰν. 3-8), περὶ φιλαδελφίας (9 ἴ.) περὶ τῶν κοιμωμένων 
(13:18), περὶ τῶν χρόνων καὶ τῶν καιρῶν (ν. 1-11)]. ΜΜΙΠ ἃ παπάξα! οὗ 

Ργεοερίβ ἀροῦ βοοίαὶ δηά γεϊϊἰσίουι8ϑ ἀυτίεβ, απ ἀη δαγηθβί σογά οὗ 
Ῥτγάγογ, {πὰ ερίβεϊς ἔπεη οἴοβεβ. [8 ἀαΐϊε ἀδρεπάβ οἡ ἴδε νίενν ἰακεῃ 
οἵ Ραυϊίπε σΠγοΟΙΟΡΥ ἰη σεηεγαὶ; τΠδὲ 5, ἰξ τηΔῪ [ἰῈ θεῖνεεη 48 δηά 

1 Νδῖυγε μ858 τηδάδ ἰτ [πε σδρί(δὶ δηὰ ϑεδρογῖ οἵ ἃ γίοἢβ. δηὰ εχίεπείνε ἀϊβιγίο 

(Εἰἴπιαν, Βγεαπίης Επεβῖγε, ὈΟΟΚ ιἰ., ομᾶρ. 1. 2. Οπε οὗἉ ἰϊβ ρτεᾶὲ βίγεεῖβ ννᾶβ ραγῖ οἵ 

τῆ ἑλπιουβ Νία Ερπαῖῖα, δἰοπρ νης ῬΑ] δηά ἢἰβ σοπιρδηίοπβ πδά ἱγανεϊ]εὰ 5... 
ἔτγοτα ΡΒ ρρὶ; τπυ8 Ὑμεββαϊοηΐςα ννᾶ8 ᾿ἰηκοά τ τῆς Εδβὲ δἀπὰ ννἱἢ ἴῃς Αἀτίδεϊς 
αἰϊκε (ο. ἰ. 7, 8), ψΨ8Πς 118 Ροβίείοη δὲ τῇς πεδά οἵ τς Τπεγπιδὶς αὐ] τηδὰς ἱξ ἃ 
Ῥύϑυ ἱγαάϊηρς οεηῖτε ἴον [6 Ερεδη. Ηδξηςε πε Τοοΐοηγ οὗ [εν "ἢ ἘΠ εὶς βγπαρόριςε. 
τ νᾶβ8 ἃ ρορυΐουβ, ργεδοταϊ παπιὶν ατεακ ἴοννη, οἵ βοπια πα! Αγ ἱπιροτίαποε, ἢ 

Βίσοη Τςοτηπηογοῖδὶ ἰπίεγεβϑίβ τῆγουρδουϊ Μαςεάοπίδ (οὐ, ἱ. 8) ἀπὰ ἐνεπ Ῥεγοηἃ. Οχ 
πε ἕας Πποτίζοῃ, βουϊζῃςννεβεὲ, τὰς οἱουάγ πεῖρῃι οἵ Μοιυπὶ ΟἸγταρυβ ννᾶβ νἱβί Ὁ, πὸ 
ἰοπχεῖ ρεορίεά Ὀν [ες ροάβ, Ὀυϊ, 48. Οἴσεγο ρυῖ ἰϊ, οσουρίοα πλεγεῖν ΌΥ 5πονν δηὰ 

ἴος (τ. 1. 9). 
2Τηὶβ ἰβ ὑγονθά ποὶ Ὁγ ἐν ᾿Αθήναις (111. τ, οΥ τ Οοτ, χν. 32, χνΐ. 8) Ὀχς γ τῆς 

τεΐθγεπος ἴο Αςπαία ἰῃ σ Τῆςδβ. ἱ. 7, 8. 
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58. Α.0., ΡΓΟΡΑΌΪν πεᾶγερ πε ἰαϊίεγ ἀαΐε ἴπδη πε ἴογπιεγ. Τα 
ερίβε!ε ἰΐβε! σοηϊαίηβ ἢ γεΐεγθησα ἴο ΔΩΥ ὑ6ᾶγ Οὔ σοπίειρογαγυ 

ἐνεηῖ, ψῃϊοἢ ψουὰ αθογά ἃ ἤχεά ροίηξ οὗ {ἰπιὲδ.0 Αἢ ἰηφεηίοιιβ αἵ- 

ταπιρὲ ἢδ8 Ὀεεῆ πιδάες ὈὉγῪ Ῥγοῖ. ἢεηάδοὶ Ηδγγίβ (Εχῤ." νἱΐ!. 161 ἔ,, 
401 ἢ, ; οὐ, Β. ΝΝ. Βασου᾿ β ἱπέγοά. ἰο Ν.Τ'.., 78 ἔ. ἀπὰ ἢἰβ. «δέον» οἵ δὲ. 
Ῥαμὶ, 235 [.) ἴο βῃονν ἐπαῖ Τἰπιοΐμειβ δὰ ργενίουϑίν [δε ἃ ἰεἴίεγ 

ἔγοπῃ Ῥαα! ἴο ἐπε οδυγοῆ, δηά ἐπαὶ ἴῃς σαποηίςαί ερίβεϊα γεργεβεηΐβ 

ἃ τερίγ ἴο οπμθ β8εηξ ἔγοπιὶ ἴῃς σῃυγοῦ ἴο Ρϑμ; ἔπε Πγροίῃ 5818 ἰ8 τεη- 
ΔΌϊο, ὈμῈ πε ενίάδησς ἰβ γαῖπον εἰυδίνε. ὍΤἼε υβὲ οὗ καὶ, 4.5., ἰη 

1... 18, Π΄. 5, ἰ8 ηοΐ ἴο Ὀὲ ρῬγεββεά ἰηΐο ἃ ὑγοοῖῦ οὗ [ῃΐ8 : οἴδατε ἰ8 ποῖ Δῃ 

᾿η ΑΠΠ016 τοκεη οὗ βυςῇ ἃ σοπηπιαηϊςαίιίοη ( -Ξ- “γου πᾶνε δάηχείεά ἰῃ 
γοαν ἰεἰΐεγ," ψῃΐςῃ Τἰπποῖπευβ Ὀγουσῆ), ἀπά ἀπαγγέλλετε ' ἰ8 ἢ (ἢ- 

βυρρογίεα σοη)εοΐαγα ἰη ἱ. 9. 
883. Τῆς Ῥοεϊέϊοη οὗ ἐμδ ωοοαὶ ΟἸμεγοῖι.----ΤῊΣ οσοδβίοη δηά πα 

βἰφηίῆσαηπος οὗ {πἰ8 ερίβε!α το ἐπε ΟΠριβείαηβ οὐ Τπεββαϊοηίσα ἔπι 
ὈεσοπΊε ἰαἰγίν οἰθδγ. 

(4) Ῥαυ! δπὰ ἢἰβ ἔγίεηἀβ μὰ [εἴ τῆεπὶ {πε πιεπιογυ δηά ἰηβρίγα- 
τἰίοη οὗ 4 ΟΠτγίβείδη ομαγαοῖεσ. Τῆς ορίβεῖα σαπὶε ἴο δε πυγίεη 
Ὀεσδιδβα {πῸ ἰεζθοῦ πδά ὕδεη ἀϊβραϊεά. 

Τῆε ἱπβίηδιίοηβ οὗ βοπιε ἰοσαὶ εννϑ δηά ραζδηβ 2 ἀραϊπβὲ Ῥαυ 8 

εδαγβαοῖεγ ψεγε κα τογοῆεβ ἥμπησ δ δὴ ὑηροραΐαν ἤσυγεα ; {ΠῸῪ δἰ ρΙν 

βεγνεά ἴο ᾿ἰσῃϊ υρ Πἰβ σγαπάθυγ. Ηδά ἰξ ποῖ ὕῬξεεη ἴογ βυςῇ αἰΐδοξβ, αἱ 

Τπεββαϊοηΐο 48 δ Οογίηϊῃ, ψὰ βῃουϊά ποῖ ἤανε πὰ {πθβε ραββϑαβοβ 

οὗ ἰπάϊφηδηξ ἀπά ραϊπετίς 86] γενεϊδιίοη ἴῃ νῃϊσῃ δαὶ ορεηβ ἢ 8 νοῦν 
μοαγὶ δηά βδοι!. Βαξ {8 ἰ8 πε σοπηρεηββίίοη ἀογίνεά Ὁγ ἃ οοοΐ δπά 
Ἰαΐεγ ασεὲ. Αἱ πε πιοιηεηΐ {πὰ δεζαοκ 8 πιογα δὴ αἰδέαβιίοξα! τὸ 
Ῥαα] Πίπιβε!. Ηε γεβεηῖϊεά ἰξ κεεηΐν οἡ δοσοιυηΐ οὗ 8 σοηνεγίβ, ἔογ 
ΠΪ8 ἐπεπ)ίεβ δηά {Πεῖγβ ναγε ἰγυίηρ ἴο βέγίκε δὲ πεβϑε ἱπεχρεγίεμοθα 

ΟΠ βείδηϑ {πγουσῇ Πἰπι, ποῖ Ὁ αυεϑβεϊοηίης 8 ἀροβίοϊίο ογεάεηξία! 5 
Ὀωξ ὈῪ σαϊαπιηίϊδείησ Πὶ5 πιοῖζίνεβ ἀαγίηρ ἴῃς πιϑβίοῃ δηὰ ἢΐβ γεαβοβ 

ἴογ ποῖ γεζυγηίης δἴζογναγάβ. Τὸ αἰβογεάϊξ ᾿ἰπὶ τνᾶ8 ἴο βῆδξκε {μεὶγ 
(αἰ. Τὸ βίδίῃ Πίβ8 σμπαγαοῖεγ ψ88 ἴο ὑρβεῖ {πεὶγ γεϊσίουιβ βιφηάίησ. 

Τῆς ραββίοῃ δηά ρεγβίϑίδσηοας ψἰτῆ ψηἰσἢ πὰ βηά8 [Ὁ πεεάξμ! ἴο τε- 
Ῥυάϊαϊε βυοῇ πκἰϑοοησεριίοηβ, δῆον ἔπαξ ἢς ἔεϊ [ἢδπὶ ἴο Ὀε ποΐ βίπιρὶν 

1ΤΏς ογάϊπδιγ τελάϊπε ρίνεβ αυἱῖς ἃ βοοὰ βεπβε: ἃ γὰρ αὐτοὺς ἐχρῆν παρ᾽ ἡμῶν 
ἀκούειν, ταῦτα αὐτοὶ προλαβόντες λέγουσι ((Πτγβοβίοτη). [ἰ [8 ὈοΚῚ Αγ ἔγάγυ πὰ 
[λποίξ! οὗ Ζαμη (Εὐπἰσίέμηρ, ὶ 13) ἴο τηουὰ δυο 41} υϑίοηβ ἱπίο ἃ ἴβδογν ἴδδὲ ἴῃς 
ον 8 δά τεδοιςὰ Αβία, δηὰ [ῃδὲ Ῥδὺϊ ννδβ ποὺν ἴῃ Ῥδίβοπδὶ τους ἢ ὙΠ εῆνογβ ἔσοπι 

ἴδε ςἄυγοῦεβ οἵ ααἰ δια, ἰο ννβοπιὶ ῃε ᾿γοῖς δἰ αἰίδπβ Ὀείοτε ϑναηυβ ἀπά Τἰπιοίμευβ 
τε)οϊπεὰ Πίτ δὲ Αἴπεπβ. 

31 18 ὑηγοδὶ ἐο σςοπῆπε τῆς σΑἰαπηηΐεβ ἴὸ με οπς οὕ ἴο ἴῃς οἴδιεγ, ραγιϊςυϊαγῖν ἴὸ 

τς ραρϑῃβ (80 ἐ.6΄., νοη ϑοάεῃ, ρΡρ. 306 ἔ. ; ΟΙεπιεη, Ῥαμίης, ἰἴ, τ81 1). 
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ἃ ρΡεγβοῃδὶ ἰπβαϊ Ὀαΐ Πκεῖν ἴο ργονε ἃ βεγίουβ πιεῆδος ἴο ἴπε ἰηϊεογαβῖβ 

οὗ Πί8 ἔγίδηβ δὲ Τηδββαίοηίσα. Τῆς ῥγίπιασυ σῆαγβε ἀραΐίπβεὲ τῃ 
ΟΠ γί βείδῃ ἐνδησε ἰβὲβ μδά Ὀεεη ἐγεαϑοη οὐ βεαϊτίοη ; {πεν Ψψετα 8Γ- 

ταϊσηεά Ῥεΐογε [πε ἰοσαὶ δυϊπογίτίεβ ἔογ βεϊιίης ᾧρ βασιλέα ἕτερον (Αοἴβ 
χνῖ!. 6.8. Βαῖ ἀυγίης ἢ΄8 εηΐογοεά αρβεηςς (ἤδη ΚΒ ἴο ἴπε βυσςεββ οὗ 
τη 8 πιαπορανγα), ἔγεμεν ομαγρεβ αρϑίηβε Ῥαυ} 8 ρεγϑοῦδὶ σῃπαγβαοῖογ 

στ εγς ἀἰββεηιίπαῖεά. Ης ν88 ͵υβῖ ἃ 5'ν, απβογυρυίουβ, 56  β8ῃ ἔείον ! 

Ηε Ιεξς Πίβ ἄμρεβ ἴω πε ἰυτοῦ! ἢ Απά 80 ἔογίῃ. Ναΐζυγαῖγ, σπεα μα 

ςΟΠΊ68 ἴο ννγίζε, ἰξ ἰ8 τῆς ἰαϊίεγ ἱπηυεηάοςβ νοι ὁσσυρν ἢἰβ πιϊπά. 

Τῆς ἔογπιεγ σῆαγρο ἰ8 Ὀαγεῖν πιεητίοηθά (1. 12, σ᾽ οὐ ς οιἱσπ ἀἰηράουνμ, οὗ. 
11., 1. 5). 

δα! } 5 νἱπαϊσαιτίοη οἵὁἨ δί8 ομαγαοίεγ δηά Ἴςοπάυςϊξ, ψῃϊςἢῃ οσσαρίεβ 

πιοϑῖ οὗ {πε ἢγϑβι ραγὶ οἵ {δε ερίβίϊε, [8 ρββυσῃοϊοσίοδ!ν αρί. Ηες νδβ 
δε Βγβὲ Οῃγίβιίαη ἐπε Τῆεββαϊοηίδηβ παά νοῦ βεεῦ. Ηξ δπά ἢ 8 
ἔγίεηάβ ργδοζίςα!ν γεργεβεηϊεά τῆς ΟΠρίβείδη ἔαίῆ. [τ παά θεεὴ πε 
ἅἄυτν οἵ τε ἀροβίίεβ ἴο σίνε ποῖ οἠΐνγν ἱπδίγυςιίοη δὲ ἃ ρεγβοηδὶ 

ἐχαηιρίε οὗ {πε πεν [πὸ ἴο ἔπεβε σοηνεγίβ ; ἴπυ8 {πεῖς γερυξαίίοη 
[ογπιεά ἃ γεαὶ δββεῖ αἱ Τῃεββαίοηίσα. καὶ ὑμεῖς μιμηταὶ ἡμῶν ἐγενήθητε 
καὶ τοῦ κυρίου: [{ τῃε ἰοςα] ΟΠ τί βιίαηβ τναγε ἴο ἰοβε δι ἴῃ ἐμεῖς 
Ἰεδάδγβ, ἔπεη, τε Ππ||6 οὐ ποιπίης ἴο ἔα]! δος ἀρου, ἐποῖγ ἐδ τῇ 
ἴῃ Οοά πιίρῃξ ρὸ (οὔ. 11. δ... 1 νὰ8 τπΐ8 σοποογῃ οἡ πεῖν Ῥεἢ 413 
νοῦ ἰεὰ Ῥααΐ ἴο γεςδὶ! Ὠίβ ϑίδν διηοης ἴπαπὶ ἀπά ἴο σοὸ ονεγ ἢί8 

Δοίίοηβ βίπος ἴπδη, σι δυο δηχίουβ σᾶγε (866 ποῖδβ οἡ ἱ. 4 ἢ, 

11..1-11,17 ἢν, ἐν. 1-18). 
(δ) ἴῃ δαάϊιίοα ἴο {π8, ἔπε ΤἼεββαϊοηίδη σοπιπΊη Υ ροββεββεά 

ἀεβηϊΐε παραδόσεις, ἰῃ [πε 8ῆαρε οὗ ἱπ) μησεοηβ οὐ γεϑυϊατίοηβ 88 ἴο 

τῆς ας ἀπά σοπάμυοξ οὗ ἴπε ΟΠ βιίδη [6 (11. 11, ἱν. 1, 12; οἱ 

2 ΤΏεβ8. [!. 5, 15, 1. 6). ὙΠεβε ψεγε δυϊπογίϊαειννε γεραϊαιίοηβ, 5 88 
πε οἵδμογ ερίβιεβ ἱπάϊσαϊε (ολ 6.5.» 1 Οον. ἵν. 17) ψῃϊοἢ Παά {Ππ βδης- 

10 η ἴδε εἰ μῖοδ] ἐσησιίοη οὗἉ τϊ8 86} -λββεγίίοη, 28 ἃ πιεᾶπδ οὗ ἱπβρίγδϊίοη δηᾶ 
εἀυςδίϊοη, δεε Εχῤ. Τὶ., κι 445 ἴ. Τῇε γουηπρ [τα] δη ραϊγοιβ πο ἀϊεά, δ5. πεν πδὰ 
Ἰνεὰ, οοηΐεβδίηρ τπεὶγ (Δ ἴῃ “ αοἁ, Μασζίηϊ, δηὰ Ὀυΐν," ἅτε ἃ πιοάδγῃ Ἴᾶβε ἴῃ 
Ῥοΐϊηι. Τῇε ὄχϑορῖο οὗ τοῦ κυρίον ἱπιρ|1ε8 ἴπδι ἴῃς Τεββδ! οηίδηβ τνεῖς ἔδτη ἶατ ἢ 

ἴδε εΑΥΙΠΥ {1418 δη ἃ ἰετηριδιίοπβ οὗ [εβ8. 

3ΤῊς ἰδηρυᾶρςε οὗ 1ϊ. 1-ΙῸ τησβὲ τοὶ Ὀς ἰακεη 88 1 Ῥδὺ! μαδὰ Ῥεεπ Ὀϊαπιίηρ Πίπι- 

8.1 ἴογ πανίηρ δρρεάγεὰ ἴο ἰεᾶνε δ18 ἐγτίεπάβ ἴῃ ἴῃς στο. [{ ἰδ ποὲ τῆς βεπβίεἰνεηθββ 

οἵ λη αβδες[οπαῖς βεϊ εργοδοῦ δὰ τπε ἱπάϊρτιδηϊ τερυδιαῖίίοη οἱ ἰοοδ] 5ἰδπάετβ ΠΟ ἢ 
Ὀγεδῖδεβ τὩσουρῇ ἴῃς ρδββᾶσε. Τῆε ἕοττπεσ ψουἹὰ ὃς ἃ βδάϊν ῥοςέ γαεέμηι ἀεΐεηοε. 

3ΤΒς ερίβεϊε ἰϊδεῖῈ (ον. 27) ἰδκεβ [18 ρίαςε ἴῃ [πε βετγίεβ; {Π|8 νεζβὲ (βες ποίε) 
δ Ῥεγίθοι! ἐπες Πρ 1016 48 ἰὶ διδπβ πὰ πος ποῖ ὃῬε βυδβρεςιεὰ Δ8 ἴῃς ἱπιεγροϊδιίοη οὗ 
ἃ δῖε τελάεσ ἴὸ επιρμδδίβε ἴῃς δροϑιοὶϊϊς δυϊπογιν οὗ {πε ερίβε!ε (50 ϑοππιίοάς! ἀπὰ 

οἴδετῖθ), το ἢ 1658 ἰδίκεη (48 4.ρ., ΌΥ Βᾶυς, νη ἀεὶ Νίεβ, τοῦ ἔ., δπὰ ϑοβιγίάθσ, ἐδῦ 
Αῤοείεἰ Ραμίμς, 36) το ἀϊδοτεάϊε [ἢς ἐπεῖγε ερίβι]ϊς. ὙΠετα ἰδ ηῸ Πίπι οὗ Δτν οἱ εσίς δὶ 
οὐ ζδηϊβαίοη βυςἢ 48 ἴδε ἰδιϊες τΏΘΟΙΥ ἱπνοῖνεβ. 
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τίοη οὗ ἀροϑβίοϊ!ς ἰγααϊξίοη, πὰ ταυβὲ ἤανε Ὀδεη Ὀαβαεά, ἰῃ 80ΠΊ6 68.868, 

ἀροη ἀεῆηίϊε βαγίηρβ οἵ ὐεβυ8. [τ ἰβ ἔπε Οἢγίβείδη παίδομα οἵ ψῃϊσῃ 
τῆς ἰαῖεν ερίβεεβ ρίνε δπιρίε ἰἔ ἰποίάδηΐαὶ ργοοῦ. 

Τηΐδβ βϑυρσρεβίβ ἃ [υγίμεγ αυδδείοη. Τὸ ψῆδέ Ἔχίεηϊ ἀο ἵπε ΤὭεββα- 
Ιοπίδη ερίβεῖεβ γενεαὶ (2) ἀῃ δοχυδίηΐδῃπος οὐ ἔπε ραγὶ οἵ Ρϑμ δηά 

τῆς ἰοσαὶ σἤυγοῦ ψ ἢ τῆς βαγίησβ οὗ ἴῃς [ογὰ ἢ Τῆς ενίάδηςα 

οδηπηοΐ δε αδεἰπιαϊεά δάἀεαμαίεῖν ἐχοερῖ ἰη {πε ᾿ἰἰσῆς οὗ [Πε σογγορογα- 
εἶνε ἴαοῖϊβΒ ἀγασσῃ ἔγοπι δὴ δχαπιϊπαϊίοη οὗ ἴῃς οἵπεν ερίβιεβ, ραῖ ἰξ 

ἰ8 ἐπουσῇ ἴο Ὀεαγ πε σεηεγαὶ σοηδίἀδγαϊίοῃ ἰῃ πλίηά, [ῃδΐ ηο Ῥγεοςου- 

Ῥδϊίοη σι τε γίβεη ΟΠ γίβε δηά ἢἰβ γεΐαγη σουἱά ἤανε γεπάδγεά Ρδυ] 

ΔὈβοϊαΐεῖν ἰπαϊδετεης το πε Ὠἰβίογίςαὶ ἀδία οὗ {πε [{{ὸ8υἧ οὗ Δεβιβ. 1 
νΒεη δε ἰοϊά πε ΤΒαββαϊοηίδηβ ἴπαΐῖ ύεβὰβ νψὰβ ἴῃς ΟἨγίβε, ΠῸῪ 

οουἹά ποῖ θεϊϊενε ψιζπους Κπονίης βοιηεξπίηρς οὗ Φε805β. Τῆς ψτγαῖῃ 

οἵ Οοά {δον πιίσῃξ πᾶνο γεαϑοη ἴο ἔεαγσ. Βυΐ ὁ ῥυόμενος ;ῦ ΝΟ ν 8 
Ηε ἴο Ἔχογοίβε ἘΠ νοηάογία! ἑαποξίίοη }Ὁ ΔὨεγε πδὰ Ης ᾿ἱνεά»Ρ ΝῊ 
πὰ Ης ἀϊεά ὃ Ηδὰ ες γίβεη ἢ Απά νῆεδη 88 Ηε ἴο γεΐζιιγῃ ὃ ϑοπης 
Ὠἰϑιογίσαὶ οοηΐεης 3 δά ἴο ΡῈ ραξ ἰηΐο ἴῃς παπια Ψ6β8608, ἰἔ ἔα ἢ νὰ8 ἴὸ 

ΔΆ ΚΕΏ, Θβρεοία! ν ἴῃ ρεορίς ψῆο ᾿ἰἰνεὰ ἔαγ ἔγοπ) Ῥαϊεβδιίηθ. Τῆς 
ϑρίγις ἀϊά ποὲ ψογῖς ἰῇ ἃ πιδηΐδὶ νασυυηι, ΟΥ̓ ἰῇ ἃ ΔΖ πιίδὲ οὗ δροσᾶ- 
ἰγρείς ἐῃγεαῖβ ἀπά ὕορεβ. Ηδησε, α ῥγίονὲ, ἰξ ἰ8 ἡαζαγαὶ ἴο δβδβιπη6 

τῃαῖ δας Πίβεογίςαὶ δ᾽] υ8οη 8 ἴο πε [ἰδ δηά τεδοῃίης οἵ Φεβυβ πΊαν 

Ὀα γεδεοϊεά ἰη Ιαυ 8 Ἰεϊίογβ, 45 {πεν πιυϑὲ ἤανα Ὀεδη ργεβοηΐ ἰῃ ἢ8 

Ῥγεδοῃίης. ΤὨΐβ ἐχρεοϊδιίοη ἰ5 1 δε8εά., 
ΤΒε οοἰποίάσηςσε οὗ [Ϊ. 7 ἀηὰ [υυὑκὲ χχίΐ, 27 ἰβ ποῖ ἱπάδεά βυδῆοίεης 

ἴο Ψαγγαηξ δΔηγ βοῇ ἰηέεγεησε, ἢ ς πε αἰ εγεπε πιεδηΐησβ οὗ καλεῖν 
ἴῃ ἰϊ. 12 πὰ ἴῃ ἔῃ ράγαθὶα οἵ [κε χίν, 15 ἢ, (οἽ νεγ. 24) ργενθηξ δῇ 

Πυροιμεϑίβ οὗ ἃ σϑηπεοϊίοη. Οα {πε οἴμεγ παπά ἰΐ. 14-16 σεται! 
εοπίρίηβ ἃ γεπιηίβοεησε οὗ ἴῃς ἰορσία ργεβεγνεά ἰῇ ἃ ραββαζε {ἴ{πὸ [ὑκ6 

χί. 48 ἴ. -- Μαιί. χχὶὶ. 32-84 (58εε ἔπε ἔα! ἀἰδοιββίοη ἴῃ Ἐεβομ 8 Ῥαγαϊϊεῖ 

Τεχίο, ἰϊ. 278 ἔ., (]. 209 1.), αηά, ψῃΐς της τπουσῆξ οὗ [ϊ. 86-4 (ολ 
ἱ, 4-6) οἷν τεβεπιρίεβ ἐμαὶ οὗ [πὸ ἰχ. 22-24, ᾿α5ὲ 85 1. 18 τῇδ θὲ 
ἀεγίνεά ἔγοπι δὴ Ο.Τ. Ὀαςκργουπά ἰπβίεδα οἵ, πεσεββαγν, ἔγοπι βγη- 

ορίίς Ιορία {πε τποβε οὗ Μίαγι νιϊ!, 88 -- ας. χνὶ. 27, ἃ βεπίεησε βιις ἢ 
88 ἴῆδι ἰῃ ἰν. 8 αἰδείῃο Εν ΘΟ μοαΒ πε βαγίηρ ἰη [μὑκὲ χ. 16 (“1΄4Πυϑίοη 

1 ΤῊΗΐ8 ἰάεα ἀοπιίπδῖεβ νου ϑοάεπ᾽ 8 ὈΓ]Ἰδης εββαν ἰῃ Τἀεοί. Αὐλαπάϊμηρεπ Ο. νον 
ἩΜεὶ  εάσλεον ρεισξάνιεέ (1892), ρΡ. 113-167. Μοτε θαϊδηςδά εβιϊπιαίεβ ἅτε ἴο δε ἑουπά 
ἴῃ Κείπι'8 ζέσις οὐ Ναξαγα, ἱ., Ῥρ. 54 ἔ.; Τἰίυ5, εν Ῥαπίπέσνιης μπέον ἄσηι Οεϊοἠἐς- 
ῥμηλί ἀον ϑεϊἐρ χεὶέ (1900), ρΡρ. 1ο-τϑ8, δηὰ Μ. ἀοραεῖ, Σ᾿ Αῤδίνε Ῥαμὶ εἰ έξιις 
Ολγίξέμς (1904), ρΡρ. 67γ-090ϑ. Τα Ἐπρ] δ ταδάθσ ΠΊΔῪ οοπβα Θαθδιίογ᾽β Ῥαμί, ρρ. 

76 ἴ., ἀπὰ τσ. ΒΕ. ]. Κπον)]Ἕηρβ γέέμεος οὗ ἐλε Ἐῤίςεϊες (1892) 'νῆεγε, 85 ἴῃ ἢΐ8 
Τοϑεπιοην οὗ δι. Ῥαπὶ ἐο ΟἸγίδε (1905), ἴα 5ῃ1οΟνν8 85. νν8}] δ ἴπε ἀερίῃ8 οὗ {πε 

ταϊενδηῖ [ἰταγαῖαγα ἀγα ἱπάείδε σα Ό]ν ἀγεάροά, 
20. Ῥτοΐ. θεππεν ἰῃ 6Ο, ἰἰ. 394 (. 
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εβὶ ἀπε ηεζίεϊέ ραγίαϊτε," Μ. Οσοζαε!, ρ. 87). Τῆς ψε]1-Κηοννη λόγος 
Κυρίου οἵ ἰν. 16 ἔ. ςδηποί Ῥὲ Δὐάυςεά ἰη [Π|5 σοηπεοζίοη ψίτπουΐ ἢεβί- 

τατίοη (βεε ποῖε)ῆ. Βυΐ πο ροβδίρίε ἀουδὲ αἰζδοῇαβ ἴο ἴῃε δνίάεηςε οὗ 
ν.1-8. Τῆε βαγίης οἵ ψεβιι8 ψῇῃϊοῃ ἰβ εσποεά ἤογὰ ἢδ8 Ὀεεη ργεβεγνεὰ 
ἴῃ [μυκα χἰϊ. 39 (ὁ κλέπτης ἔρχεται) 1 Δηὰά χχί. 834 (μή ποτε. . . ἐπιστῇ 
ἐφ᾽ ὑμᾶς ἐφνίδιος ἡ ἡμέρα ἐκείνη ὡς παγίς), ὈυΓ [πε ςοπΊπιοῃ ογὶ σίπαὶ 
8ε6πΠ15 ἴο πᾶνε Ῥεδη ἴῃ Αγαπιδίς ογ Ηεῦγεν (80 Ργοῖ. Μαγβῆδί!, Εχρ." 
ιι. 78 1), ϑίησε Ῥδυ 8 ὥσπερ ἡ ὧδίν αηα [,ὑκε᾿ Β ὡς παγίς πηυδί τεῆεοϊ ἃ 

Ρῆγαβε {πὸ ἴ9-.γγ(9), ννῃίοῃ πίσπε θὲ γεηάδγεά εἰςμεῦ α8 Ὁ3Π (βπαγε) 

ὉΓ 88 Ὀ3Π (ἔγαναι!), τῆς Ἰαξίογ εομποίης ἴῃς ννε]1-Κηοννη σοηςσερτίοη οὗ 

ἀρχὴ ὠδινῶν (οὐ Μαγῖκ χίι!. 8). ΑἜὕἔαγίμος ἐομο οὗ τε ργίπητῖνε ἐνδη- 
δεῖϊς ἰγϑάϊτίοη ἰβ ἴο θὲ πεαγὰ ροββϑιῖν ἰπ ν. 6 (Μαῖί. χχίν. 42), οεῦ- 
ἰαίη!ν ἱπ ν. 13 (ο΄. Ματγῖ ἰχ. 560). Βαῖ τῆς ᾿σοππεοίίοη ον. 21 νίτἢ 

ἴδε ἀσγάρῃοη, γίνεσθε δόκιμοι τραπεζῖται, ἰΒ συγίουβ γαῖΠεγ τῆδη νίξΑ]. 
Ιὴ ἔπε βεοοηά ερίβιϊε, αραγί ἔγοπι οοἰποίάδηςσεβ {{κὰ ἰ. 5 ( -- [ὑκὲ 

Χχ. 35) δηά "ἰΐ. 3 ( -- Μαζί. νἱ. 13), πε δἰ υβίοῃβ το ἴῃς ἰδδοῃίης οὗ 
Ψεβιβ γε ἰε88 πυπιεγοῦβ, δἰ πουσῃ Βεβοῦ πεᾶγβ ἴπε ἐοῇο οὗ ἃ ἰοφίοη 

ἴῃ 11. 10 (απ πέσης, 409 ἢ), οὔ πιοβὲ ἱπαάεαυαῖαε σγουπάβ. Τῆς 
δροςδίγριις ραββαφε, ἰϊ. 1-10, οοπίδίπβ βενογαὶ βεγι κί ραγα!ε8 το {ΠπῈ 
Ἰαῆσυᾶςε οὗ Μαζί. χχίν. (ὡ΄. Η. Α. Α. Κεηπεάν, δέ. Ῥαπδ'ς (οποεῤέϊονι 

Οὗ ἐ᾿ὸ 1ατὲ Τ)ιίηρς, 55. ., 96 1.), θᾳϊ πο [ἰεγᾶγν γε δι οηβῃὶρ σδῃ 
Ὅε αβϑβυπιεά. 

(4) Εἰηαίν, θείογε Ρϑα! ἰεἴζ, ἢ ἀγγδαῆρεά ἴογ ἃ Κίηά οἵ ἰπέογηχαί 
οτρϑηϊβατίοη. Απ ογαϊπαίίοη οὗ πρεσβύτεροι ἰ8 ποῖ ἴο Ῥὲ τπουφῆϊ οἵ, 
Ὀυϊ ργοῦΔΌΪΥ ἔπε δαγίίεβὲ σοηνεγῖβ, ΟΓ δὲ δὴν γαῖα ἴποβε ψῇο δά 

παΐωγαί ρἰΓ8, ἀββϑιγηεά δὴ υποίῆοία! βιυρογίητεπάεποε οὔ ἔπε σοπι- 
τηυηίν, ἀγγαησθοα ἔογ ἰἴ8 ψογβῆϊρ δπὰ ἱπίεγηαι! πιδπαρεπιθηΐῖ, δηά 
ψεγα σαγοῖμ! τπαΐ {ΠῈ 5ἰοῖς δηά ροὸῦγ ἀπά γουης ψεέγε ἰοοκεα δἤεγ. 
Οιδεγνίβε, ἔπε πηονεπιεηΐ πλσας πᾶνε Ὀεεη ἀἰβείραιεά. ΔΝ βίαν, ἰῃ Πἰ8 
ἡουγηαδὶ (Αὐσ., 1768), τυγίϊεβ : “1 88 πόσα σοηνίηοσεά τῃδη ἐνεγ ἴπδξ 

ἴδε ργεδοῃίης {πὸ δῇ δροβίίε, νίπουΐ )οἰηίης ἰοσεῖπεγ ἴποβε [Πδΐ ἀγα 

δνδκεηεά, ἀπά ἰγαίπίηρ ἔπεπὶ ᾧρ 'π {πε ψγαγ8 οἵ Οοά, ἰδ οηἱν Ὀεφεϊιίης 

ομ!άγεη ἴογ ἴπε πηυγάεγογ. Ηον πιυςῇ ργεδομίηρ ἢδβ ἵπεγε Ὀεεη ἴογ 

ἴπε8ε ἔνε πῖν γεαγβ 4] ονεῦ Ῥεπηγοκεβῆίγε  Ὀαΐ πο γερσυΐαγ βοςσίεείεβ, 
ὯΟ ἀϊδβοϊρ᾽ πε, πο ογάεγ ογ σοηπεοίίοη ; δηά {πε σοηβεάύδησε 8, [παῖ 

ηἰης ἰῃ ἴεδη οὗ {πε οποε-ανδεηεά ἀγὲ πον ἔδϑίεγ αϑίεερ ἔπδη ἐνογ." 

Ῥαϑυ! ννὰβ αἷϊνε ἴο ἐπε β8δπιῈὲ πεεὰ, Ηε ψδ8 ἃ ργδοιοδί πιίββίομαγυ, 

᾿νπ ἢ Γμκο᾿ 5 πίνειν καὶ μεθύσκεσθαι (45) Δηὰ μέθῃ (χχί. 34) σοπιρατε τῆς οἱ 
μεθυσκόμενοι οἱ τ Τῇεβδβ. ν. 7. Οοπίγαβε αἷδο πε ἐκφνγεῖν οἵ χχί. 36 νἱτἢ Ρδι}8 
οὐ μὴ ἐκφύγωσιν (ν. 3). ὙΠε ρῆταβε σοης οὔ ἰἐρῖὲ ταν ΜΕ} ἤᾶνε Ὀεεη σοπηπιοη 
“Διποηρ ἴπε εαγῖν Οἢτγιϑείδηβ (οὐ, ΑὐδοῖθΒ ολαππένς Ῥοεαδπίαν», 1782- 1783). 
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δηά, 48 ἴῃεβε ἐρίβεεβ δῆον (ω 1.. ν. 12 ἔ,, 11., Δ. 6. 1.), ἢς Κηενν Ὀεϊίεγ 

ἴδῃ ἴο ἰδεᾶνε δϊ8. γουης βοοσίειε8 νυ ποιϊῃίης πιογὰ ἤδη τῆς νᾶσυς 
ΠΙΘΙΊΟΓΥ οὗ ρίοιβ ργεδοπίησ. Τῇε ἰοσαὶ ογραηϊβδιϊίίἼοη μψᾶ8, 8ἃ8 γεῖ, 
Ῥγίπιίτῖνε, θαι ενίἀεηεν [ἃ νγὰ8 βυ ῆσίεηξ ἴο πιαἰηϊαίη ἰζβεῖ [ δηὰ σΑγγῪ 
ου ἴπε Ὀιυβίπεββ οἵ ἴπΠ6 οπυγοῦ, ψῃεη της συϊαίησ Παηά οὗ [Πε πιίββίοη- 
ΔΓῪ Ψ88 Γεπιονεά (οΛ, Οἴεπι. Εοπι. χίΐ.), ἐπουσὰ πὲ δυςῃογν οὔ ἴῃς 

Ἰεδάεγβ 51}}} γεχυίγεά ἀροη οςοξβίοη πε βυρρογί δηά εηάογβεπιεηΐ οὗ 

{πε ἀροβίίεβ (8εε οἡ ν. 12). 
84, 7),ι6 ΟΠαγαοσίεγ αμά ϑείίέϊηρ οΓ ἐπε ϑεοομά ἘΕρ ϑέϊε.----ἴτ 

ἴῃε βεοοπά δπά βῃογίεγ ερίβϑιίῖε, αἴζγ οοπρτγαζυίϊατίης τῇς ἰοσαΐ 
ΟἩ γί βιίδῃβϑ Ἵβρεοία!ν οὐ {πεὶγ ραίίθης ἕαίτῃ (. 1-4), Ιααϊΐ εχρίαϊηβ. 
παῖ τῆε {γίαἰβ δηὰ ἰγουρίεβ ψῃϊοἢ σα]Πεα τῆ 8 νἱγῖαε ἰηῖο Ἔχογ- 
εἶδε ψεγὰ Ὀαῖ [Πς ργείιάς ἴο ἃ ἤηδὶ γε θῇ δηά νἱηαϊσαϊίοη δὲ ἴῃ ἀπο- 

κάλυψις τοῦ κυρίου ᾿Ιησοῦ (4-12). ΑΒ ἴῃς ἀγάεηϊ ἐχρεοϊβιίοη οἵ [Π͵8 Παά, 
Βοψενεγ, ργοάυςεά ἃ πιογδίά Ἔχοϊτεπιεηΐ ἴῃ ϑοπιε αυδγίογβ, ἢς βεῖβ ἢ π1- 

861} (11. 1.12) το ψεεά ουξ βυσῇ πικίβία κεβ δηὰ πιοίβοῃίείβ ὈὉν γεπιπάϊης 
τῆς σπαγοῦ οὗ 8 ργενίουιβ ψαγηίης παὶ ἴῃς ἐπα σου ηοΐ σοπΊα 

{π|}} τ[Πδ μυστήριον τῆς ἀνομίας αἰίαἰπεά [8 οἰἑἰπιαχ ἴῃ ἃ ϑυαρεγπαίωγαὶ 

Δηά ρογβοηδὶ επιροάϊπηεηΐ οἵ ενίϊ, ψῃϊο ἢ ψνουϊά ναίην σα! σε ἴΠε 
Δυϊπογίευ δηά ργόνοῖεα ἔπε ἰηϊεγροϑίτίοη οἵ ἴῃς [ογὰ, Ηε ἐπεη οοη- 

οἰυμάεβ (ἰϊ, 183-17) νι τἢ δὴ ἐχργεββίοη οὗ σοηῆάεησε ἴῃ ἐπ επΊ, δὴ ἀρρεαὶΐ 
ἴογ ἰογαὶῖν ἴο δἰ8 τεδοῆίηνς, δηά ἃ Ὀγίεἴ ργάγεγ οἡ μεὶγ Ὀε μα]. Αβκίης 
{πεῖν ργάγεγβ, ἰη γεΐαγη, ἔογ Πἰπιβοῖ, 6 γεπενβ Πἰ8 Ἔἐχργεββίοη οὔ σοη- 

Βάθηςσε δηά ἱπίεγεβέ ({ἰϊ, 1-5); ψῃεγεαροα, ἢ ἃ ψογά ἀροη {πε 
πλϑϊηΐεηδησε οὗ ἀἰβοίρ! πε αη4 ἰηάἀιυβίγγ, πε ερίβι]ε εηάβ ("ΐ. 6-] 8). 

᾿Αββυπηίης δοζῇ ερίβι1ε8 ἕο ἢανε σοπῆὲ ἴγοηὶ ᾿ϑα!,} ψὲ πᾶν ἀπἢεϑί- 
ταιῖησὶν ρίαςε 2 ΤΏε88. δἴϊεγ 1 Τῇεββ. Τῆς ενίάδηςε ἴον ἴῃ6 ορροϑίϊε 

ογάεγ, δἀνοσαίεά ὈΥ Οτοίίυβ ἴῃ δὶβ Α πηοίαξίοπες (ἰϊ. 715 ἔ., Ὀαβεά οα 

Δ δητίᾳυαίεά σῃγοποίοσυ), Ἐνναά (ϑαλγὸ. Μὶγ δίδὶ. Ῥὲδ5. 186], 
249 {,, ϑεηἀδολιγεῖδεη 465 Ῥαμίμς, 19 [.), [ψαυγεηῖ (ϑέμαάϊεν κι. Κυδῖ- 
ἄεη, 1864, ρρ. 497 ἔ,, Ν.Τ. δἐμάϊοη, 49 [.), ἀηά 7. 5. Ομαπιρεγίαίη 

(ΤΆ: Ἐρῤῥ. οὗ Ῥαμὶ ἐν ΑβοΞίέϊε, 1907, 5 ἴ.), Ὀγεδῖβ ἀόοσγῃ ὕροη Ἔχαπιὶπα-- 
τίοῆ. [{|8 υηηδίυγαὶ ἴο Βηά ἃ τείεγεηςς τὸ 1. 111, 6-16 ἰη 1. ἰν. 10-11; 

Ὀεβίά68β, ἃ8 Βογῃεπίαπῃ ροϊηϊβ ουὧἱ (ρ. 495), [ 2 ὙΠεβ8. ἰ8 μείά τὸ 

Ὀεῖγαν 411 ἴῃ σῃαγδοζογίβιςβ οὗ ἃ ἢγβε ἰείζεγ (Εννα!ἀ), νναὲ δρουῖ 
11. 11,15} ΤὭεγε 18 πΠ0 γεᾶϑοη ΨΥ βύσῇ ἃ ογίϊεγίοη οὗ σεηυϊπεηςβ88. 

τη ἴδε Πγροιπεβὶβ ἔπι ὈΟΓΉ δε ροβί- Ραυϊης, Βαυγ (Ραπνίης, Επρ. τς, ἰΐ. 336 ἔν, 

δηὰ νὴ ἄδγ Ν᾽εβ (6 δείάφηε ὑγίευεη ααπ ἀφ ΤΆ.γ 1865, ΡΡ. 128-164) ἄγριις ἔογ τἢς 

Ῥτίοσιν οὗ 2 ΤΏεββ., ἴῃς Ιδἴίεγ δεραγαιίηρ πὸ τνο Ὁγ τῆς [411 οὗ εγυδαί ἐπὶ; νη Μάπεη 
(Οπάενσοες πααν ἀἐὲ Ἐελίλπείᾷ ναπ Ρ. ἐιυεεάεη Βγὶεῇ αη ἀἱό Τῆεη5., 1865, Ρρ. 11-25} 

τοίαϊεβ Ὀοτἢ οτἰἶἰοβ, Ὑῆδ ἀγρυπιεηῖβ ἴοσ [πε σαηοηίςα! ογάεσ ἄγε ὑεβὶ βιδιθἂ ὉνῪ νοῦ 

Ἡοΐπιδπη (365), [«ὕπεπχάπη (16ο [.)), ἀπά Βογπεπιδηη (492 1.) 'π τῃεὶγ εἀϊτίοηβ. 
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85 ἴῃαϊ οὗ 1]. "1. 17, δῃου!ά ἤᾶανε οσουγγοὰ ἰῃ τῆς οδυεϑὲ οὗ δι! 5 
Ιεϊίεγβ ; ἴῃ νίενν οὗ ἰΪ. 3, ἰἴ5 ἀρρεαγβῆςε, αἴζεγ τῆς ςοπιροβίκίοη οἵ 

1 Τἤεβ8. ἀπά ὄνεξὴ οἵ οἵπογ ἰεϊζεγβ, ἰβΒ ρβυοῃοίοσίοδ! ιν ναἱϊϊά. Τῆς 

ςοηπγχραΓαῖίνε δῦβεησα οὗ Δἰ᾿αϑίοῃβ ἰῃ 2 ΤὮεββ. ἴο 1 Τῆςββ. (οὐ. ποψάνογ, 

ΠῚ. 1]. 1 τ 1. ἵν. 17, εἴς.) ἰ5 Ὀεβὲ Ἔχρίαἰίηθαά ὃγ τῆς ἔαδοϊ δῖ ἰη {πὰ 
βεοοηά ἰεϊῖεῦ Ῥαδυΐ 8 ροίῃς Ὀδοῖς ἰο εἰαδογαῖς ραγί οὗ ἢβ ογἰφίηδι ογαὶ 

τεδοῃίης ἰπ ἔπε ᾿ἰσῃπὶ οἵ ἔγεβῃ ἤδεεάβ ψῃίσῃ Παά επχεγρεά βἰπος ἢς 

ν τοῖς ἔπε βΚγϑί ερίβϑεῖαθ. [ἡ [8 βεῆβε, δηά ἰῇ ῃΐ8 βεῆβε οηΐῃ, 2 ΤΉββ. 
δηκοραῖε8 πε οἴπεγ ἰεϊζεγ. Εΐηδῖν, νὨ1ΠῸ 1. 11. 17-.. 6 ἄοε8 αοῖ 

ΔΌβοίυΐεῖΥ Ἔχοϊμάς πὰ ροββί ἐν οὗ ἃ ργανίοιιβ ἰεἰϊίεγ, [ἃ σαπηοΐῖ ὈῈ 

ἴακεπ ἴο ργεϑύρροβε οπὲ οἵ ἴδε Ἵοπαγαςῖογ οἵ 2 Τῇςβϑ., ἰεδϑὲ οἵ 1] 
ψἤση ἴῃς ἰεϊζίεγ 8 ἀδίεά ἔγοπιὶ Βογοοὰ (Αοῖβ χνὶὶ. 10, Ενναϊά δηά 

1μφαγεηῇ). 
ὃ 5. 1ἰς Απεεπεοῖέν.---ϑίηος δὰ! ϑοδτη τ᾽ 8 εαἀϊτίοη (δες δ6- 

Ιονν) δῃὰ νοῦ ϑοάεπ᾽ ΒΒ δββαὺ (ϑέμαΐθη μ. Κυείζεη, 1885, ρρ. 268- 
810), ἢ τίσ τῆς ΕΩρΠβῃ γεδάεγ πιὰν σοπιραγα Φονεῖζ᾽ 8 ργοοῦ 

(νοῖ. 1., Ρρ. 4-17), ἰξ ἰβ ἤὸ ἰοῆσεν πεοαεββᾶσν ἴο ἀΐβϑουββ πε 
δυϊπεηεξίοίγ οὗ ἔπε ἢἤγβϑε ερίβεϊα, ογῦ ὄνε ἰἴβ ἱπίεσγίιγ. Αἰπιοβὲ 

(ῃε οηἷγν ραββαῦὲὸ ψΏεγα ἃ πιχαγρίῃαί σ'οββ ΠΊΔΥ Ὅς ΓγεϑαβοηΔΪν 

οοη)δοϊυγεά ἴο ἢᾶνε ογερί ἱπίο ἔπε ἴοχὶ ἰβ ἰΪ. 16.} Τῆς βεοοη 
ερίβεϊε, πδοννενεγ, βέαγίβ ἃ γεϑὶ ργοῦίβπ), Ῥοΐἢ οὐ {Π6 βοογε οὗ [8 γεβεηι- 

Ὀίαησε ἴο ἔπε βγβϑί δρίβιϊε δηά οἵ ἰἴ8 ἀΐνεγρεπος ἔγοπι ἴῃς βίγίε δπά 

τδουρῆε οἵ [Παΐ ογ ἱπάεεά οὗ Δηγ οἴδεῦ Ραυϊίηε ἰοϊέεγ. δαί ἰ8 8ε{}} υΐτῃ, 
Θιναῆυ8 4πά Τιπηοίπεαϑβ (ἰ. 1) αἱ Οογίητῃ (ἰἰ!. 2, γε δῖ, ; 1 ΤΏεββ. ἰΐ. 15.4.), 

πριν ργεβαπηδΌϊν ηοί ἰοης αἴζεγ τῆς ἀεβραΐοῃ οἵ ἴῃς ἔογπχεγ ερίβείε 
(((. 15.. Ἐγεβῇ ἱπέογγηδίίοη ἢδ8 γεαοῃεα ἢἰπὶ (ἰἰϊ, 11).3 ἀηα 8 αἰπὶ ἰ8. 
ἴο τεραάϊαΐε ἔυγέπογ πιἰβεοησερίίοηβ οὗ δὶβ τδαςῃίης ἀροη {πε [«48ὲ 
ΤὨΪΩ,8, 48 ΜῈ]1 48 ἴο βίεαάν {πε σπυγοῦ ἃπηϊά ἰξ8 πιογεὲ γεσεηΐ δπᾶ- 

Ὀαρείϑὲ ρεγι 8. Ηδξησς ἢς ψγίϊεβ πῃ βυ ρβίδηζία!ν ἴῃς βαπΊ6 ἴοης δηά 
δἰοης {πε βαπὶῈ [ἴπ68 88 Ῥεΐογε ; δηγίῃπίηρ πε Πδ8 ἴο σοπηπγχαηίςαίε ἰ8 

Ργδοιίσδα!ν ἃ γεβίαίεπεηΐς οἵ ψῇῆδς ἣε παά αἰγεδάν ἰδυσῆς ογα!ν 
(1. 5, 15), ποὲ ἃ ἀϊβουβδβίοη οἵ πονεῖ ἀουδίβ δηά ργίηςίρίεβ. [{ δὴν 

οὔδησε πα ἴδε ρίασε ἰπῃ ἴῃς ἰοσδὶ βἰζυδίίοη, ἰξ ἢ88 Ῥβδὴ ἰῃ ἴῃς 

1 ΤΏ ἐεγέπμς αὐ φμέόηι ἴον ἴπε οοπιροβίείοη οὗ ἴδε ερίδβεϊς, {7 [1 18 ρεπυΐπα, ἰ8 μῖδ 
Ὡεχὶ ἡβὶὶ τὸ Τπεββαϊοηίοα (Αςῖβ χχ. σἱ, 2); πιοδὲ Ῥγοῦδοϊν ἃ ννᾶβ ἀεβραϊοῃμεὰ Ὀείοσγε 
Αοῖδ χνὶϊ. 12. Οοτίπιῃ ἰδ ἴῃς οηἷν ρίαςς νβεγε ννε Κκῆονν ἴῃς ἴῆγαα πιοπ ᾿νεσς ἴο- 

ξεῖπες δὲ τηἰβ ρεγιοά. 
38ῆοον, νε ἅτε ποῖ ἰοϊά. Ῥοββίυϊυ Ῥδιὶ δὰ θδβεὴ δβκεὰ Ὀγ ἴδε ἰοοδὶ ἰεδάεγβ ἴο. 

εχεσὶ δίβ ἱπῆυθεπος δηὰ δυϊποῦν δρδίπβιὶ ρῥιεἰϊϑῆς ἀενεϊορπιεηῖβ ἱπ ἴῃ6 οοπιπλη  Υ 

(11. 14). Τῆς 5Βἰτυδιίοη ἀεπηαηά δὰ 4η ἐχρ ἰοϊς νυτίτιεπ τηεββαρε; ῬγΟΌΔΌΪΥ πὸ νἱβὶς οὗ 

ϑιίναηυβ οὐ Τί πποϊ με ὰ8 νου] ἢανε βυβῆςεά, ἐνεη πδᾶ πον Ὀεεπ Δ0ϊε ἴο 'εανα Οοτίηιῃ. 
ϑρίειδ᾿β ΤΠ ε συ (δες θεῖον) ἱπιρὶ1εβ παι Τιπιοῖπευβ μδὰ Ὀεεπ ἰπ ΤΠεββαϊοηΐςα βίηος 

1 ΤἼςβ8. τνᾶβ υυγτίθη (ὅτι, ἰϊ. 5), Ὀυϊ οἵἉ 118 ἵπετε 18 ἢο ενίδεπος ννπδίενεσ. 
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αἰγεςξίοη οὗ 5ῃϊ πίη πε σεηΐγε οὗἩ σγανιν ἔγοπι ἔεαγβ ρου πε ἀεδά 

ἴο οχίγανασαηϊς ἰάφαβ επίεγίαίμεά ὃν πα [ἱνίησ. Ηδηςε, ἴογ οὔθ 
ταίησ, τῆς σεηογαὶ βἰ πη! αγγ οὔ βίγαοΐωγε ἀπά αἰπιόοβρῆεγε ἰῃ Ῥοιῇ 

ερίβϑί1εβ, δηά, ὑροῦ ἴπε οἵπεγ παπᾶ, ἔπῈ βῇαδγρεγ εἰηρῇῃδβίβ ἰη ἴδε 

βεοοηά ἅἀροῦ δα 8 δυϊδπογίγ. 
Βοίῃ ἔεαϊωαγεβ μανε γαίβεά νίάεβργεδα βυβρίοίοη δηὰ εἰϊοϊξεά ἃ 

νατγίεῖν οὗ γεσοηϑβίγυς(οπβ οὗ ἴπε ερίβι16᾽ 8 ἀδίε δηὰά οδήεοϊ (ο΄. Η 5- 

ἐογίοαὶ Νεῖσ ΤεΞίαπεπέ, 142-146). ὙΤἼΣ σομηπίοη στγουηά οὗἉ 41} βυςῇ 
τπεογίαβ ἰβ τῆς ροβίαυϊαῖε [Πδὲ 2 ΤΏΕΒΒ8. ἰ5 ἔς ψνογῖ οἵ ἃ ἰδῖεγ Ρδυ]ηίβέ, 

ἀυγίης ἴπε αἀρὲ οὗ Νεῖὸ ογ οὗ Τγαΐαπ, γῆο 48 επιρίογεά 1 Τῇεββ. ἱπ 

ογάον ἴο ργοάυςε ἃ γεβίδιεπιεηξ οἵ δαγὶν Οἢγίβείδη εβοπαίοίοσυ, ἀπάεγ 

τῆς δοσίβ οὗ ἴῃε ἀροβί[ε, ογ ἴο οἰδαίπὶ Ραυ 8 βαηοίίοη ἔογ δη οηβϑίδυφῃϊ 
ρου Οποβίϊς νίενβ. ΤΗΐβ ἰβ ἃ ἴαίγ πυροιμεβίβ, νῃίοῃ αἵ ἢγβε βἰσῃξς 

ΒΕ66Π18 ἴ0 Δοοοιυηξ δἀεασλίείν ἴογ βενεγαίὶ οὗ ἔπε ναγίδτοπβ πὰ γεβεπι- 
δίαηςεβ Ρεΐψεεη πε ἵψο ψγίτίησθ. ΔΉ εη ἰξ ἰ5 ψογιεά ουΐ ἰη ἀεξαί!, 

Βοννενεογ, ᾿ξ Ῥεσοηηεβ γαῖπεγ [688 σοηνίποίησ. ϑοηηε οπαβίεηίης ἰδοῖδ 

ἐπιεῦραε. ΨΝΏΥ, 6.Ρ., Βῃου!α βυιςῇ 4 ψγίζεγ Ηχ οὐ 1 Τῇεββ., δηὰ ἰδθοτσί- 
Οὐδ ψογκ οἡ ἰῦ ΤΏρεη (ἰ.) οπε βογίουιβ ργεϊ ἰπλίηαγν ορβίδοϊς ἰ8 {παῖ 
ψὨϊ6 ρβευάοηνπίοιβ ερίβϑιΐεβ δα άγεββεά οβίεηϑι Υ ἴο ἱπάϊνίάυα! 
(ε.0.. ἴῃε ραδίογα 8) ογ ἰο Οἢγίβίεηάοπι ἰῇ σεπεγαὶ (6.9., 2 Ῥεῖεγ) ἂγὰ 
πίε Π σίθ]Ὲ εἐπουσῇ, {πε ἰββαε οὗ βυσῇ δὴ ερίβείε, δἀάγεββεὰ ἴο ἃ 

ἀεβηΐϊίε σπυγοῦ ψῃϊοἢ Παά αἰγεδαν ἃ φεπυίης ἰεϊζοεν οἵ ἴΠε δροϑβίϊε, 
ἱηνοῖνεβ νεγὺ βεγίουβ ἀ δῆς εβ. Τἤδβε ἀγα ποῖ εαβεά ὃΥ ἴδε ᾿ἰσῃῖ- 

δεαγίεά εχρπδίίοη (80 ϑομηιίεάεϊ αηὰ ΝΥγεάς ἢ) ἐπαξ ἴῃς αρίϑε]6 νὰ 8 
τΟΔΙΠν πγεδηΐ ποῖ ἴον ΤὨεββδίοηίΐοα δἵ αἱ], Ὀυζ ἔογ βοπιε οἵπεγ σοπηπγαηίίν 
ΤΗΐβ ἰ5 ἴο Ὀμζίγεββ οης ἤγροίμεβίβ ΌνῪ δποΐῃθγ. Ἐαγίπεγπιογε (ἰϊ.) πα 
βίγίε δηά νοσδρυΐαγν οὔεγ ηο ἀξοίβίνε ργοοῦ οἵ ἃ ροβί- Ραυϊίηε ογίρίη. 

ΟΥ̓́τῃς ἅπαξ εὑρημένα, ννῃϊςἢ ἀγὰ σοπχραγαίίνε! Υ ἔενν, οὔς ογ ἔψο, {{κὸ 

ἀποστασία (ἰΐ. 8), δίκη (--Ξ- ρυπίΒῃπηεηῖ, ἱ. 9, ο(, ὅ4ρ. χνίϊ, 11, εἴς. Φαάς 7), 
ἐνδοξάζομαι (ἰ. 10, 12), ἐγκαυχᾶσθαι (ἰ. 4 Ι88.), τίνω (1. 9), περιεργάζομαι 
(1. 2, οὔ. 81-. ι,. 28), σέβασμα (ἰ1. 4, οΥ͂, ὅαρ. χὶν. 20), αηά σημειοῦσθαι 
(1, 14), πλὰν 6 ἐαϊγῖν δβογίρεαά ἴο ἐδε ἰηδυεηςς οὗ ἔπε χχ 2 ὑροη 

1 Ἰῃ ρρ. 38 ἢ. οὗ Πΐ8 α0]ς ραπιρῆϊεῖ ου δὲς Εολίπαέ ἀδ5 ειοεϊεη ΤΆ. (1903). νντεάς 
Κποοκβ οἡ ἴπε Ππεδά (ρρ. οὐ {.)) τλε εαγίίογ τπεογῖεβ (Ὀεϑὲ τεργεβεπιθά ὈῪ ϑοππθάε!) 
ΜΠ οἢ ἀδιοὰ τῆς ἐρίβε!ε ἴῃ τη6 δενεπίῃ ἀεοδάε οὗ τῆς ἢγβε οεπίυγυ, θὰϊ ἢς ἄοεβ ποῖ 
βυοσςσεοά Ῥεϊίεγ τπδη Ηοϊϊζπηαπη οὐ ΗΟΪἸπιᾶππ ἰπ Ῥγεβεπεπρ ΔΠΥ ΝΕΓῪ 84 ἰ5ἔδοϊογΥ 
τβεογυ οὗἉ [18 οτίρίπ ς. τοὺ αἱ". Ηἰβ εβϑᾶγν ἰβ σδγείμν τενίεννοὰ Ὁγ νύεγη!ε (Οδέέ. 

Οεϊεμνίο Απεσίρεη, τθ05, 347 1}, ο δάμεγεβ ἴο ἴῃς Ραδυϊΐπε δυιῃογβαίρ, ἃ5. ἀοεβ 
ΟἸεπηεη (Ραμίέμς, ἴ.,) ΡΡ. 115-122). ΚΙδρρετ᾽ 8 ἀγίίοἱ ε ἰῃ ἀείεπος οἵ {πε ερίβεϊε δραίπβϑε 

ἴδε οἱ άετ διίδοκβ (Τ᾽ ἀδοί. δέμαάϊθη πε. δζχίσεοι απ Οείῤγενσδόη, 1880, νἱϊϊ!., ΡΡ. 73-140) 
8 Αἰπιοβὲ 48 ἀϊβῆςυ!: το τεδά 88 ἰϊ 8 ἴὸ γείῃϊα. 

3Τἢε δὔβεηςε οὗ δηγ Ὄχρί οῖς φυοίδιίοη ἔτοπι ἴῃς ΤΧΧ ΟὨΐγ τΠτοννβ ἰηίο γε! εῖ (ἢ 6 
εχίεπί ἴο ννῆϊοῦ, εβρεοῖδ νυ ἰπ ἱ. 5 ἔ., ΟἹ Τ. Ιδηρυάρε δηὰ ἰάεαβ πᾶνε Ὀεεπ ϑνονεη ἰηϊο 

1Πε τἰβδὰς οὗ [πε ἐρίβι!ε (Αοῖβ χνῖϊ. 2, 3, ἀπὸ τῶν γραφῶν). 



ΙΝΤΕΟΌΌΟΘΤΙΟΝ 13 

τε τγίζογ᾽ 8 πχὶπά. πη αγίν ἢ εἵλατο (ἰϊ. 13) ἀηα ἰσχύς (,. ϑ.. Τῆς 
οσσυγγαησα οὗ ἐπιφάνεια (ἰΐ. 8), εἰδεννῃεγε ΟὨΪΥ ἰη πε ραβίογαί 8, ἰ8 οεγ- 

ταίηϊν βεγίκίης, ἀπά ψεγε ἔπογε τηογε οἵ ἴπε8ε ψογάβ, ἴῃς σᾶδε ἴογ ἃ 

Ἰαῖεῦ ἀδίΐε νου Ὀς γεϊηίογοεά. Βαῖΐ ἔμογε ἄγε ποῖ. Βεβίάεϑ, ἔπε 

ςοηβίγαςσξοη οὗ ἐπιφ. Πετε ἰδ αἰεγεηξ ἔγοπι ἔποβα ὑνῃϊοἢ οσουὺγ ἰη Πα 

Ῥαϑβίογαίβ, αηὰ ἐῆε ἰδίζεγ ἄγε 88 {πεῖν το πᾶνε οορίεὰ 2 ΤΊ εβ88. ἃ8 υἱοέ- 

υέγϑα, ᾿ξ ΔῊ ἰἰϊεγαγν γε τ οηβῃρ μΔ8 ἴο ΡῈ αβϑυπηεά. Τῆαε νοσαθυίαγν 
{δι8, 45 18 ΖεΠ ΓΑ Ύ γεοοφηΐβεά, ρεγη 8 οὗ Ὡ0 πῆογε ἤδη ἃ πο} ἰἰφμεΐ 
νεγάϊεῖ. Τα βίγίε, σροὴ ἴῃῆε ψῇοῖε, ἢΔ8 ααϊϊε ἃ Ραμ ης τίς δδουΐῖ 

ἰξ ; δηά, ψἢ!|6 [Π5 πᾶν ες ἀπε ἴο ἱπκίτδξίοη, ἰξ ψουά δὲ ἀπογίτςαὶ ἴο 

Δϑϑιπγα [ἢ 18 γεβα ψἱτπουΐ ἐχαπιίηίης (|.) με ἰηταγηδὶ γεϊατίοη οὗ τῆς 
ἵνο ερίϑεῖεϑ. [{ ἰβ οὔ {Π18 δβρεοὲ οἵ ἴῆς ργοῦ!επὶ ταδὶ γεσεηΐϊ ογίείςβ. 

ἴα σοηΐεηΐ ἴο γϑβί ἐῃεῖγ οᾶβε (80 ἐ.ρ., ΝΥγεάε, 8-86, Η. Ψ. ΗοἰςΖπιδηῃ, 

ἰῃ Ζεὶἐδομνγε Κὴγ ἀϊς πεμέσοί, Τὴ ἰδοεηδοπαζέ, 1901, 97-108, Δηαά ΗοἹ]- 

τηληη, ἰδὲίά., 1904, 28-38). Τῆς 8ο-“α]εά (α) ἀϊδεγεραποίεβ πεεά ποῖ 
ἀείαίη 8 ἰοησ. Τῇε ἀἰβογεηϊ γθαβοηβ σίνεη ὃν Ῥαα! ἔογ μανίηρς 80ρ- 

Ρογίεα ἢίπιβοῖ (οΛ οα 1. ἰΐ, 9; 11. {{|.. 7} ἀτε ποῖ ἼἽοηίγδάϊςίογυ δαΐϊ 
ςογγεϊαιίνε ; Ὀοξἢ γα ρϑυςοποίοφί δ! ν ογεαΐδίε, ἃ8 ἐχργεβϑίοπβ οὗ ἃ 

βίησίε ἐχρεγίεησε. Οτεαῖογ ἀπ ουν αἰίδοῃεβ ἴο {πε ἀρραγεηΐ σἤδησε 
οἵ ἔγοηϊ ἰονναγάβ ἴῃε βεσοηα δάνεηϊ. ἴῃ]. ν. 2, {πε δάνεηξ ἰδ ποχρεςιεα 

δηά βυάδάξη :1 ἰπ {Π. 1ἰ. 8 ἔ(, ἰ ἰ8 ἔπε οἰίπιαχ οὗ ἃ ἀενείορπιεηῖ. Βυΐξ 

1818 ἀἰβογεραπον, βασἢ 88 ἰζ ἰβ (οΛ οἡη 1]. ν. 8), δἰΐαςμεβ ἴο δἰπιοβί 41] 
ἴδε εαγὶν Οἢγίβείδη νίενγβ οὗ ἕῆε δηὰ; ἴο δε ἰπβίβπίαπεοιιβϑ δηὰ ἴο δὲ 
Βεγαϊἀεα ὈΥ ἃ ῃίβίογίςαϊ ργεΐαἀε ψεγε ἰγαϊβ οἵ ἴῃς Επά ψῇἢϊοἢ ψεγε 

Ιεῖξ βίάες ὉΚ βδίάς ποῖ οοἷν Ὀγ Ψψεβι8 (οὐ, Μαῖί. χχὶν. 8 ἢ, 283 ἔ., 32 1.2 

Ὀυϊς ΌΥ ἰαΐεγ ργορῃεῖβ (οὶ εν. {1 8 -- νὶ. 1 ). ἴῃ δὴν οδβε, Ρδαὶ 
ὙΆ8 ΠΊΟΓΕ σοηοσεγηεξά δρουΐ πε ργδοίίςδὶ γεϊ σίουβ πεεάβ οὗ ἢϊ8 γεδάθγβ. 

{πῃ αὔνοιυξ δῶν βίγίοϊ οὐ νεγῦδὶ σοῃβίβίθεμου ἰῃ ἃ γεφίοη οὗ ἐπουρῃξ 

ψθεγε ΟΠ γί βιίδη ἐχρεοιδείοη, {πὸ της Δεν βῃ ἰγααϊπίοη ἴοὸ ψῇϊοῃ [ἢ 

ΦΕΏΕΓΑΙΙ ψαπὶ ὈΔΟΚ, ψγα8 48 γεῖ ἔδγ ἔγοπ) δείησς ποπιορεπεοιιβ οὕ 
ἀεβθηΐϊίε. ΤὭς ἱποοηβίδίεησίεβ οὗ ἴπε ἔνψο Τὔεββαϊοηίδη ερίϑι!εβ ἀγα 

δἰ ἰεαβϑί 88 σαρδῦϊε οἵ Ἔεχρίδπαϊΐοη ἤεη πον αγὲ δε το Ὀς ναγία- 

τίοηβ οὗ οὔς πηδη᾽ 8 πιίηά αἱ β΄ 1Ἰσῃεὺν ἀϊεγεης ρεγίοάβ ἃ8 ἤδη ἴΠῸῪ ἀγα 

Δ Νοῖ βρῖν ἔοσ ἀηθαϊθνεσβ, θὰ ἔοι ΟἩγίβείαπβ. [1 8 μαγάϊυ ἔδὶγ ἴο εχρ δίῃ {πε 

ἀϊθεγεηος Ὀεΐννεεη ἴπς πνο ἐρί5.[ε8 ΌΥ σοπβηίηρ ἴῃς βυάδάεξηπεβδ οὗ ἴῃς δάνεηϊ ἴο ἴῃς 
ἔοτταθσ. Ηοπιᾶπη ἰβ τῖρῆς ἴῃ τη ηἰαϊπίηρ [18 ἀραίηδι {{ΠΠ| ῚΠὲτ πὰ οἴβεγβ, θυϊ πε 

Ῥβαυδοηγτηῖν οὗ 2 Τῃεβ8. ἰβ ὈΥ ΠΟ πιβδηβ ἃ πεοεββᾶσγυ ἰηΐεγεηςς ἔγοπὶ ἰξ (58ες ποῖε 
οη ν. 3). ᾿ 

3 ΤῊ ἀγρυγηεπὶ 18 ποῖ δβεοιεὰ Ὀγ ἴπε τεοορηϊεοη οὗ ἃ 8141} βυπορο δροοδίῖγρβε 
ἴπ 1815 ομαρίεσ; ὄἼνεῃ 80, ἴδε ργίγηϊεῖνε ἀπὰ σεηυΐπε ἰγδάϊείοη οὗ τῇς ννογάβ οὗ [εβϑὺ8 οἱ 

ἴπε εηὰ ρῥγεϑεηῖβ ἴῃς βᾶσηβ σοι δ παιίοη ἃ8 ἴῃ Τἢεββαϊοηίδη ᾿οδϊζεγ δῆον. Οὐ ἴπ6 

ξεπετζαὶ διτυάςε οἵ Ῥδὰ] ἴο τε Ροϊ ἶσα! δηά τειγ ὈυΟΥΥ εἰετηθηιβ ἰπ ἴῃς οὐτγαπὶ οὐ 

τεδϊεοηδὶ ἀροοδίγρεῖς, οὐ Τίτυδ, ἀεν Ῥαπ εξδέπιμς (1900), Ρρ. 47 ἴ. 
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διεἰά το ἀδεηοῖς τῃς γενίβίοη δηά οογγεοζίοη οὗ Ρδα 5 ἰάδαβ Ὁν ἃ ἰαΐεγ 

ψτίϊογ ψνῆο διά ἴο γεοοηςα ἴῃς ἀρράγεηΐ ροβίροπεπιεηΐ οὗ ἴῃς Αἀνεηΐ 
στ τῆς ρῥγιπλτίνε ἤορε. Τηΐβ Βαυῦ Πἰπίβει ἰβ ἕογνψαγά ἴο δάπιιξ 
(Ραμίπ5, Ἐπρ. Τε., τἰ. 93). “1: ἰ8 Ρεγέες εν σοηςείναδίε [ῃδξ οηε δπά 

τῆς 8ᾶπιὲ νείζεγ, ἢ μα [Ἰνεά 80 πιαοῇ ἰη πε τπουφσῇϊ οὗ {πε παρουσίὰ ἃ5 
ἴδε ἔνο ερίβε168 ξεϑεϊυ, βῃουϊὰ πᾶνε ἰοοκεά δὲ ἢ 8 πιγβίεσίοιιβ 830Ὁ- 
͵)εςΐ ἰη ἀϊδδεγεηΐ οἰγεαπχϑβίδησεβ ἀηά ἔγοπι αἰ εγεηΐ ροίπίβ οἵ νίενν, απὰ 

80 ἐχργεββεά ἢἰπηβεὶ ἢ γεραγαίησ ἰτ ἴῃ ἀϊβεγεης τνναγβ.᾽᾿ Τῇΐβ νεγάϊοϊ 

γεαῖν φῖνεβ ἴπῈ σᾶ86 αᾶν. ϑοἢ ναγίαδτοἢ5 ἀγα παγάϊν σοηςσείναδ!ε 

ἐξ θοτῇ ερίβε[6ε8 εὐηδηδῖδα ἔγοπι ἃ ἰαῖογ ψγίϊεγ, θα ΠῈῪ ἄγε ἰηςεΠἰσίδίς, 
1 Ῥδα!, ᾿ἱνίηρ ἰῃ ἔπε ἢἤγβε ἤβῇῃ δηά γυβῇ οἵ {ῃς εαγίν ΟΠ βείαη πόρε 
ἐβ πεϊῖά ἴο ὈῈ γεβροηβίίε ἔογ ἔῃεπι. (Ὁ) Τῆς πυπιεγουβ απά ἀειαίεά 
δἰ πχϊ γε θεΐψεεη ἔπε ἔνο δρίβι]ε8 πιίσῃξ δα ἐχρίαίηεά ΌὉΥ πὰ 
Ὠγροιπεβίβ τπαὶ Ραμ γεδα ονὲγ 84 Ἷορὺ οὗ 1 Τῇεββ. Ὀδεΐογε σγίτίης 
2 Τῇεβ8., ογ παῖ Πΐβ πιίῃα νγὰβ ννογκίη 81}}} αἰοὴρ {πε [πε 8 οὗ τπουσπς 

νοϊςεά ἴῃ {πες ἔογιπεγ ἐρίβεϊε, νῆδη ἢε σαπια ἴο ψγίϊε {πε ἰαξῖεγ. Τῆς 
βγϑὲ πυροιμαβίβ ἰβ ποῖ ἴο δε αἰβηιίββεα ἰἰρμεῖγ. Τῆε βεσοηά σδη δε 
ἐΠυϑιγαςεα ἔγοπι δὴν σογγεβροηάεηςσε. ἰξ 8 ἴγῃς ἴδδξς δραγὲ ἔγοπι 
ἰϊ,1-12 ἐπε ἔγεβῃ πιαϊογίαὶ οὗ 2 Τεββ. σοηβίβίβ τηδίηἷν ἴῃ 1. 5-12, (1. 15, 

ἀν 2, 13, 14 ἢ, δηά {παῖ ποτα ἰβΒ ἐπγουρποιξ ἔπε ἰεϊεγ ἃ σεγίδίῃ 

Ρονεγίγ οὗ ἐχργεββίοῃ, ἃ σοπιραγαῖίνε δῦβεηςς οἵ ογί σίηδι εν, ἃ βΕ ὅπ 688 

ἐῃ ραγῖ:, δῃά ἃ βίεγεοΐγρεά δάδεγεησε ἴο σεγίδίη ἔογμηβὶ: Βαΐ ἴῃ ἐπα 

ἐγεαϊπιεηξ οὗ ἃ βυδ]εσὶ {πὸ {Π8 ἰξ νγὰβ ἱπενίδοίς ἰῃδξ βοπὶε ρῇγαβεβ οὗ 
8εϊ -γεροτ το που γεσαγ, 6.ρ., της θλῖψις-σγουρ (ἰ. 4-6), ἰῃς πίστις - 

ὅτουρ (ἰ. 4, 10,11, ἰϊ, 11-18, {|,. 2, 8), ἐργάζεσθαι, εἴἰο. Ραγῖβ οὗ {πε 
Ιεϊζεγ ἀγὰ αη!κε Ραυϊ. Τῆδῖ ἰ8 ργαστίσα!!ν 411 τα σα βαγυ. Βαῖΐ ραγίβ 

τὲ ἴαϊγῖν ομαγαοζεγιβεὶς οὗ ἢὶπι, ἀπά ἔπεβε ποῖ οἠἱυ οαξνείσῃ ἐπα 
οἴδεγβ, Ὀαϊ ἀονεῖαι!! ἰηῖο τῆς σογγεβροηάϊης ἀδαΐα οὗ 1 Τεββ. ϑυςῇ 

ἰηοίάφηΐα! ἀσγεεπιεηΐβ ΓΕ ἴοο πδΐυγαὶ δηά ἴοο πυπΊεγοιιβ ἴο Ὀ6 {πὰ 
ἀτιῆςοίαὶ πγοβαίς οὗ ἃ ἰδῖεγ υυγίξεγ. 

Τῆς ἱπίεγηδί ενίάδηςς οἵ ᾿᾿. 3-12 [8 ηο ἰοηρσοῦ δἀάιοεά 88 ἃ ογυςίαὶ 

φγοοῖ οὗ {πε υ«η- Ῥαυϊίηε ογίσίη οἵ 2 Τίεβ8β. [πάεεά πιοβὲ γεσεηΐ ογἰεἰς8 

ἴιᾶνε φίνεη ᾧρ 1ῃΐ8 ἀγραπηεηξ 48 ργίπιαγσυ. Ἐγεβῇ ἱπνεβειραϊίοηβ ἱπέο 

{πε οτγίσίηβ οὗ φποβιϊςἰβπὶ δἀπά οἵ τῃς βεηὶ-ρο  εἰσαὶ ναγίδιίοηβ ἰῃ 
Ῥυίϊηγιείνα Ἵβομδζοίοσυ ᾶνε ἀπάογηγίηεά {πε οἷάογ πυροῖμαβίβ ψῃϊοἢ 

γεϊεσαϊεά (Π8 ργορῆεου ἴο {πῃ ἰδξέεγ ραγί οἵ ἔπε ὅγϑξ ογ ες ορεηΐης 

ραγί οὗ πε βεοοηπά σδηΐωυγν, ἀπά [ἴ 8 ΟὨΪγ Ὠξοθββαγυ ἴο ἀεζεγπιίης 

νὨοἢ οὗ ἴῃ ροδβϑβίδ!ε γεσοηβιγιοιοηβ ἰβ πηοϑὲ βαϊζα!ε το {πῸ ἀρὰ οὗἉ 
Ῥααυΐ Πίπγηβε! ἢ. Οη {πῸ σι ῇῃοΐε, πο βοϊυζίοη οὗ [πε ἀαροσαϊγριίς ργορῆδου 

1ΎΠε βενεσγοσζ ἴοπε (ἰϊΐ, 6-15), 48 ννε]} 88 τῆς πιοῖς οῆοίαὶ τπροε, οὗἨ τῆς Ἰεϊεῦ νοεῖς 

᾿ἃΒ Περεββάσῃ πον ἴοσ ἴπε Τ μεββαϊοπίδηβ 45 ἔδυ ἵνεγε δοοὴ ἴὸ δὲ ἕοσ ἴπ6 Οοτγίπιῃίδηβ 
(1 Οοτ. ἱν. 2σ, ν. 3-5). 
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ἴῃ ἰΐ. 8 ἢ. Βῖ8 ἰῃ ψίεῆ τῆς ἀαΐα 80 ψε}}] δβ ἰῃε εαγὶν τπεοόγὺ τπαΐ ὁ 

κατέχων ἀηἀ τὸ κατέχον ἀεηοῖε, ηοΐ ἴῃ ερίβοοραῖε 8ἃ8 ἃ γεβίγαίϊηϊ ἀραίηϑε 
ϑηοϑιείϑηη (ΗΙςεηΐεῖα ἀπά οἴμεγβ), ας πε ἘπΊρεγογ δηά ἰπηρεγίαὶ 
Ῥονεν οὗ ἔοπιε (“" υΐβ ηἰδβί οπηδηιβ βἔδίαβ ν᾿ Ταγεα ]Πδη, 46 ἰσμῦγ., 

χχίν.). δα! Παά ἀπιρίὶε ἐεχρεγίεηςς οὗ ἴπε ργοϊεοζίοη αβογάεά Ὀγ {πε 

ΡοΙν οὗ πε επιρίγε αϑαϊηβὲ ἔπε τηδίενοίεηος οὗ ἔπε ὕεννβ, αθὰ πα 
ΔΡΡΑΓΘΠΕΥ δηἰὶεὶραϊεά τπδΐ 18 ννου]ὰ σοητίηαε ἔογ ἃ τἰπλε, ἀπε}} ἐπα 
ἐπιρίγε ἔε!. Βυῖ ον οουϊὰ ἴῃς [41] οὗ πῃ επηρίγε Ὀε ἐχρεοίεά ἢ 

Τῆς δῆβϑνεν [68 ποῖ 80 πιο ἰπῃ Δν σοπίεπηρογαγυ ἔεεϊ 8 οὗ ρδηίΐς 

δηὰ ἀἰβηηδΎ, 48 ἰη {π6 εβομαίοίοσίοαὶ ἐγαάϊτίοη, ἀδγίνεά ἔγοπι ἃ βέυαν 
οἵ Ὠαηίεϊ, νος ἢ ννα8 Ἔν θην Ὀεσοπχίηρς σαγγεηΐ ἰῃ σαγίαίη ΨΦενίβῃ 

Δηά φαγὶν Ὁ γί βείαη οἰγοίεβ, τπδὲ ἴῃς επιρίγε γεργεβεηΐεά ἐπε ρεηαϊῖ- 
τοαῖε βϑίασε ἴῃ ἴπε ψογί 8 ἢίϑίογσυ. “Απὰ σψῆεη ἢοπιε 415, τῆς 

ποτά. Ηδξεηος ἴδε ἴοης οὗ γέβεγνε δῃὰ Ἴγγυρες δηχδίσυ! ν πίτῇ 
ψὨϊοῆ δὰ! βδρεαῖκβ οἵ ἰἴ8 σοϊϊαρβε, “πὸ οδἱ πἸηΐαπὶ ἱπουτγγογεῖ, 

αυοά Νοπιαηο ἱπιρεγίο παῖς ορίδμεογίξ, σαΠ] βρεογαγεΐαγ δοίογημπ " 
(Αυς., Οἷν. εὶ., χχ.; 80 ΦΔεγοπιε οὐ 2 Τῇαββ. ἰΪ. 6). Τῆς ἰάδα οὗ 
Εοηπιε᾽ 5 ἀονηΐα!! οου]ὰ ποῖ 6 βροΐεη οἵ, οὐ ἂἵ ἰεαϑδί συγίζεη δρουΐ, 

ορεηΐν. ΑἹ] ἐμαὶ ἃ ΟΠ γιβείδη ργορῆεΐ σουἱὰ ἀο ψδβ ἴο πίηε ἐπαὶ ῃΐ8 
ἔαΐϊυγε Ὠερσείνεγ ον ρβευάο- Μεββίαῃ ψουΐὰ ργονςε ἴοο βίγοῃς Ἴνεῆ ἴῸγ 

δε εδίγαίηίης Ἐπιρίγε, δηὰ ἐπαὶ Κίηρ Φεβιβ νψουἹά αἰτἰπχαΐεῖγν ἱπέογ- 
νϑης ἴο πιεεῖ δηά ἴο ἀείεαξς πίπι. ἄπ επζίγε σῆδησα οαπια ονογ {πα 

βρίγιε οἵ ἔπε ἀγεδηὶ, εη, πεαγίν παὶῖ ἃ σεηίυγν ἰαΐεγ ἔπε ἱπιρεγίαὶ 
οὐἱξαβ ἴῃ Αβία Μίμογ βείγγεα ἴῃς ργορῃεῖ Φόοπη ἴο ἀεπουησε βοπια 88 

{πε δαργεηιε δηϊαροηίβὲ οὗ Οοά. Τῆς επιρίτε, οὐ {Π|8 νίενν, γᾷ 8 ἢ0 
Ῥτγονίαἀεπεία! γεβέγαίπε οὔ τὸ μυστήριον τῆς ἀνομίας, Ὀυᾳυϊ νὰ Πεαγβοῖῇ 
μυστήριον (ἔξεν. χνίΐ. 5), Ιοατϑοπια ἀπά ἀδησεγουβ δηὰ ἀοοπμεά. Τῆίβ 
αἰτεγεὰ ργοβρεοῖ ἰδὺ ἕδγ Ῥεγοηὰά ἔπε πογίζοη οὗ Ραυ!]. Τῆς ἱπχρεγία! 

ΨΌΓΒΏΙΡ Παά ἠοῖ γεῖ ὈεσοπΊε ἔογπι δίς, ἀπά ἴο Πίπι τῆς ἐπιρίγε, τί τῃ 
[18 Δἀπγίηἰδεγαϊίνε ᾿βεῖςε, βιοοά ἔογ ἃ Μεϊσοηια, Ἄανεὴ ἐπουσῇ ἃ ἴδηι- 

ῬΟΓΆΓΥ, ὈΔΓΓΙΕΓ ἀραίηϑὲ τΠῸ δηϊαρσοηίδιίς ἔογοεβ οὗ ψυάαίβη. Τῆς 

κίηφάοπι οἵ Οοά ννὰ8 ποῖ ἴῃς ορροπεηΐ οὗ ἔπε επιρίγα, Ὀυξ δἰπιρίγ ἐπα 

Ββηαὶ σοπαθεῖοῦ οὗ ἃ ἴοα ψψῇο ψουὰ ῥγονε ἴοο βίγοηξ Ἔνε ἴου ἢ 
γεβίγαϊπίης Ἵοηΐῖτγοὶ οἵ Ποιηδη οἰν Πἰβαξίοη. 

ΤῊ ἱηϊεγργεϊδιίοη οὗ πε γεβιίγαίηίπς ρόνγεγ ἱπ|ρ]168 παῖ τῃς 
βαρεγπαΐαγαι! δπίαρσοηίϊδε ἰβϑιιε8 ἔγοπι Ψιυάαίβηι (8ο εδβρεςία!ἱν ΝΝ εἰβδ8, 
Ν.Τ. ΤΗοροϊορίε, ἃ 638). Ηετγε ἀραίη ραϊγίβεγις ἐγϑαϊείοη 86 επὶ8 ἴο σοῦ- 

ΟΡ, Νευπηδηπβ Η  ῤῥοϊγέμς το ἔονι (Ἰ,εἰρΖίρ, 1002), ρρ. 4 ἔ. Τῆε κατέχων ἰ5 

ποῖ ἴο ὃς Δββοςίαιϊα υνἱτἢ ΔῊΥ βρεοίδὶ ετηρεζοσ, ποῖ ἐνεπ νἱτἢ ΟἸδυάϊυβ, νοβα πᾶπιὰ 

[48 ἃ ουγίουβ τοβεγιίδηος ἴὸ ἰΞ. Τα τπδογίεβ πνοῇ ἰάθη τἢς Ἐεδίγαίπον τ 
Μεβραβίαδῃ (48 ἃ Ἵοἤεοκ οὐ Νείο Ἐβάϊνίνυδ), Απιϊοῃτίϑε, ος Ποπιίδη, ἀερεπὰ οα 
ἃ ῥνίογῥ ςοποεριίοπβ οἵ ἴῃ δορί 8:1 ς᾽ 8 οτί ψίη δηά δίῃ. 
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τοῦογδῖε ἰ1. Βοίῇῃ ᾿ἰγεηδευβ (αάυ. Ηαέν., ν. 25, 1. 80, 2) δηά Ηἰρ- 

Ροϊγίυβ (46 ΑπέϊολιγιΞίο, νὶ., χῖν.) ἐχργεββὶν βίαζε πδΐ ἀπε σῃγίβε ἰβ ἴὸ 

Ῥε οἵ δεν βῃ ἀεβοεηῖ, απ {ῃς ἰαἴεν εςῃοεβ οὗ ἴῃς ἰγδάϊτίοη ἂγὰ 88 ργο- 

πουηςεά (ς΄. Βουββεῖ᾽ 8 4 πἰοδγὶδέ, Ῥρ. 24 ἔ., 127 ἔ,, 182 ἢ, ; Ε. Βὶ., 

179 [.1 Δητιςγίϑε [8 ἴο 8εξ ᾧρ δβ κΚἰηράοπι ἰῃ Φυάδῃ ; δἰβ γείψῃ 18 

ἔγοπι Φεγυβαίεηι, δά {πε ὕενδ αγὲ ἴπε ἄιρε8 οἱ [8 τηϊγασυΐίουβ ἰηἢα- 
δηςς.32 Τῇαε ἀποστασία, Μηϊοη Ραμ] δητοἰραξοβ, ἱπΊρ}168 4 γεϊδξίοη- 

δῃίΐρ ἴο Οοά νῇῆηίΐοῃ οουἱά ηοὲ Ῥὲ ροβιυϊαϊεά οἵ ΟὨ γί βείδπβ, πιαςῇ [ε88 

οὗ ραβδη8 ἰη δεπεγαὶ ννῇῆο, ἐκ ἀγῥοίπεςὶδ, “ πεν ποῖ Οοά " (Ι. 8. Τῆς 
οηΐν ἀεἰΡεγαῖε δπεί- Ὁ" γιβείδη πιονεπιεηΐ, νῃοἢ Ρααΐ ἀπά ἢϊ8 ἔγίεη 8 

᾿ιδά αἰγεδάν ἐχρεγίεποεα (ἤδη ἐνεργεῖται), ννΔ8 εν δῃ (Ἀπατοἰβπὶ ; [18 
Ῥτγοξεββεα ζεαὶ ἔογ {πε [,ανν 8 ΓΕΔ ν ἀνομία, 48 ἴΠ6 ἀροβίίε ραΐβ ἴξ 
στ ἃ τουςἢ οὗἉ βοδτίηρ ἰγοηγ. 

Ραδυ! 5 ρίαίηἷν ορεγαϊίης νυ ἃ Βεϊαγ(!)-8α σα 3 ἴῃ ἘΠἰ8 ραββασε. 
[ἔ οπε οουἱά οηἱν Ὀὲ ςεγίαίη ἐμαὶ 5.0 1]. 11. 638.78 γεργεβεηξεά ἃ ργε- 
ΓΟ γϑιίδη Δεν ίβη ἐγασπηεηΐ, 848 ἰἴ8 σοηΐοχὲ ἱπαϊςαῖεβ, ογ παῖ δὴν 

ΟΠ εβϑείαη ἱπξεγροίαιίοηβ ψψεγε σοηῆηεά ἴο πιίπογ ρῆγαβεβ {πὸ ἐκ δὲ 
Σεβαστηνῶν, γε Βῃοι!ὰ πᾶνε οἠε οἶεαγ ἴγασα οὔ {Π8β βασᾶὰ. Βεῖϊαί ἔμεγε 
ψΟγΓΚ8 ΠΠΔΩΥ 8ἰζη8 (48 ἴῃ 5|ΌΥ11. 11. 37, καὶ βελίαρ θ᾽ ἥξει καὶ σήματα 

πολλὰ ποιήσει ἀνθρώποις), δεάι!σε8 τηδην ἐνεη οὗ εἰεοῖ Ὀε]ενογβ υυἱτΠΐῃ 
Ψυάαίδηι (πολλοὺς πλανήσει, πιστούς τ᾽ ἐκλεκτούς θ᾽ Ἑβραίους, ἀνόμους τε 
καὶ ἄλλους ἀνέρας, οἵτινες οὔπω Θεοῦ λόγον εἰσήκουσαν), δΔηά ἰ8 ΗΠΔΠΥ 
Ὀυγηρά ἀρ, τορεῖπεν ἢ Π5 δάπεγεηῖβ. Τῆς βυϑρίςίοηβ οὗ [Π|8 ρα8- 
βαζο᾿ 8 δεν βῃ Ἵμαγδοῖεγ 56επὶ υπη]υδιῆεά ; ἰξ παν Ὀε ἰακεη, ψίτἢ- 
ουξ πιαςἢ Παϑιϊδιίοη, 88 οπς γεβεοίίοη οὗ ἔπε ἐγδαάϊείοη ψῆϊοἢ ψὰ8 ἴῃ 

1 Βουξδεὶ οἴεῃ εχαρρεγαῖεβ ἴπ6 ἱπάερεπάεπος οὗ ραιγίβεϊς Ἄβοῃμδίοϊ ορίςδὶ ἱγδάϊ- 
τοι ; ἢς [2118 τὸ 411ονν ἐπουρῇ ἔοσ ἴῃς ᾿υχυτγίδηϊ ληςίεβ οἵ ἃ ἰδίεσ ἀρε, νυ Βίοἢ ἀρρ!εά 
τῆς ΝΎ. τεχὲ ἀεὶ ἸγΆγῪ ἴο φοπίεπιρογαγυ [ἴς. Βυϊ οἡ [Πϊ8 ροϊπὶ ἴτε ενίάδποε ἰβ (δι Ὺ 

ἀεςϊδῖνς, υἱξ., τῃαιὶ [πε φΑΥΙῪ δῖ εγβ ννεγα ποῖ πηεγεῖν Ὀυ]άϊηρ οἡ ἴδε τεχὶ οἵ 2 Τ Βεββ, 
1, 3-6,  Βδη ἴπεγ βροῖκα οὗ Απιςῆγδι θεὶπρ ἃ βεάπςεσ ννῆοβε ἕαδε ννοσβῃϊρ νγᾶ8 δεῖ ὰρ 
νἱ τ ίη ἃ τεοοπβισγυςιοα τετρ]ε δὲ ᾿εγυβαι ἐπ). 

3 Ῥιοίεββοσ νναγβεϊὰ (Εχῤῥοϑς.δ ἵν. 40 (.) τερατάβ ἴῃς εν δῇ βῖδις δ8 ἴῃς ἀϊνίης 

τεβίγαίπε ἁροη ἐπ6 τενεϊαιίοη οἵ Εοπλς᾿Β βεἰ [-ἀεϊ βοδιίοη. ὙΠὶδβ νῖενν [8 τῆογε βεηβί 8 
ἴλη τδαῖ οὗ τῆς Βεβίγαίμοσ 48 ΟἸ γι βίδη οὐ ἴΠ6 σπυγοῦ (οὐ, Κείπιρεῖ!, δέν άδη πὸ 
Κυδίλομ, 1887, 711-736), Ὀυϊ τ 18 ἀϊ συ ἴο δες πον 1 υἀδίβπι σου] Ὀε βαϊὰ το ἰπι- 

Ῥοβε Δ οἤπεοῖς ὕροη ἴΠ6 ἱπηρεσίαὶ οὐ]ταβ; Ὀεδίἀεβ, ἰ8 ἰξ 11 κεῖγ ταὶ Ῥαὰΐ ννουἹά 
πᾶνε 80 Ε]γ οοτηἱποά ἃ ροϊεπιὶς ἀρδίηδε ἐπε οὐβιϊπαῖς δηϊδροπίβηι οἵ ἴς }εὐν8 ἢ 
ἃ Ἰθθοτν οἵ {πεῖγ υποοπδβοίουβ ργοϊεςεϊνε βοσνίςθδ ἴο ἴῃς σῃυτγοῦ ἢ 

3 8εε ΒΕ. Η. ΟΒαγίεβ᾽ εἀὐϊξίοη οὔ Αξεεηςίο 1:αἰας (ρρ. ἱχὶϊ.-ἰχῖ}}1.) δπὰ Μ. Ἐτίοά- 

Ἰϑπάετ᾽ 8 Κεϊἐρίδεοη Βεισερμηρόν ἱππεγκαὶδ ἀὸς Ὑμάεπέμνις ἐπὶ Ζείία! εν Ἅέσμ (τθοσ, 

ΡΡ. 50 1.). Ταῖβ ννουἹά ες Τοττοδογαϊθὰ ἰξ Βεϊΐας ννεσε βῆονῃ ἴο ὕες, 8. (ῃς ἰδίτεσ 
τεῦ ἄγρα αδ (Ἰη ἷ8 θεν Απέξολγὶδέ, 1001), ἃ ρτε- ΟΠ τίβεδπ ετηδοάϊτηεηι οὗ ἴῃς [εννϊβα 

δηικποπιίαη δεῖ ὩΣ. Εοτ ἃ ροββίῦϊ]8 βουγος οὗ βυςῇ ἰγδάϊοηβ ἰῃ Ρδι}᾽5 οᾶβε 
φ΄. 2 Τίπι. 11. 8. 

δι - - -ῷ-ι τποτσσ-... . . 
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Ῥαυ} 8 πη ψπεη ἢς ψτγοίς 2 ὙΠεββ, ἰΐ. 2 ἔ, Βεἴϊαὶ! 18 ποῖ ἱπάεεά 
Ὠδπιοὰ ἤεγα, ἃ8 ἢδ ἰδ ἰη 2 Οον. νἱ. 15. Βυῖ πε ἰβ ἔῃ6 ορροπεδηΐ οὗ 
Δεβυβ (Πς ἴγυιε πιεββϑίαῃ, Ηδ ἀρρεᾶγβ ἰῃ ΠαπΊδη ἴογηι (οὔ, 450. [5α., 

ἷν. 2: “ Βεῖϊαγ ἴπ6 σγεδαῖ γαΐεγ, {πῃ Κίηρ οὗ τπὶ8 ψογιὰ ψ}} ἀσβοθηά 

ἐνὸν ἴῃ ἴδε {|κεϑη688 οὗ ἃ πιδῃ, ἃ ἰαννίεββ Κίηρ ᾽) 88 ἴῃ ἀγοῇῃ-Ἔπ)ίββαγν 

οΓ ἃρεηΐ οὗ ϑαΐδβη. Τῇε ἰαίζεγ, σῇοπιὶ Ῥαὰ! Πεγε 88 εἰβενπογε ((ἢ 
ςοηβοηδῆος ἢ Δεν βῃ ἰγαάϊεοη) Κααρβ ἴῃ ἔπε Ὀαοκρσγουπά, ἰ8 ἐῃς 
ϑύργεπιε ορροηεηΐ οὗ Οοά; Ὀυΐ 48 Οοά' 5 γεργεβεηίδίίνε ἰβ ἴῃς [,ογά 
ΨΔεβυ8 ΟὨγίβε, 8ο ϑαΐδη᾽ 8 δοῖίνε γεργεβεηίΐδίνε ἰδ [8 τηγβἔογίουβ 
ἤσυγε, ψποβα πιεῖ ῃοάβ ἀγὲ ἃ οαγίσδίαγε οἵ {πε ἔγμς πηεββίαῃ᾽ 8 (866 

ποΐεβ Ῥεΐονν οὐ ἴῃ ραββαβε). ΤηΪΐβ ἰβ θογῃα ουΐ Ὀγ {πε σοπεειηρογαγν 

8εη8ε οὗ Βελίαλ 848 ἄγγελος τῆς ἀνομίας (4150. 15α., ἰϊ, 4, εἴς.) οὐ ἀνομία 
(ἀποστασία) ἰῃ ΧΧ. Τῇε πιδη οὗ ἰδ] ββηεββ, σγσῃοπὶ Ῥδαΐ ρὑγεάϊοΐβ, 
18 ἴῃ οης οὗ ψῃοηὶ ΒεΪϊΑ] 18 ἃ ργοϊοῖγρε. Οηἱυ, ἔπε δροβϑίϊς ἔμβεβ 

118 παράνομος νι {πὰ ἔαΐ8ε πιεβδίαῃ, ογί μία! ἃ ἀϊβεγεης ἤσυγε, 

“0 ἰ8 γτεργεβεηΐθα 48 ἴῃε ἱποαγηδίίοη οἵ ϑαίδη, ἔῆς ἀδν!! ἴῃ ΠαπΊδη 
ετροάϊπιεηξ. Τημδΐ ἢε εἐχρεοίϊεά {Πὶ8 τηγβίεγίουβ ορροηδηΐ ἴο γίβε 
στ Πίη ὁ υἀαίϑηι ἰ8 ποῖ βυγργίβίησς υἀπάσϑγ ἴῃς οἰγουπηιδίαησεβ, Ης νὰ8 
ἴῃ Ὧ0 πιοοά, «αἵ {π|8 πχοπηεηΐ οὗ δηβίοη, ἴο {πίπ|ς Πορεΐα!!γ οὗ ἔπε 
Δενβ. Ὑῇεν Μέγα ἃ ρεγρεΐυδὶ οὈβίδοίϊς δηά δηηογδῆσε ἴο πίη), 
ἄτοποι καὶ πονηρο. Ηξς δαά αἰγεδὰν ἀεπουησεά ἔμεπὶ 88 θεῴ μὴ 
ἀρεσκόντων (., 11. 15), αηα ἔγοπι (ἢ ͵ 8 ἰξ τνᾶ8 Ὀωξ ἃ βίερ ἴο ἔμε ροβίξίοη, 

βυσσεδίεα Ὀγ ἴῃς ἰγϑάϊτίοη ρεγῆαρβ, (μὲς ἐπεὶγ γερυαϊατίοη οὗ Οοὐ 8 
βηα! γενεϊδιίοη ἴῃ δεβιβ νου οσυἱηγίηαῖα ἰπ Δη ἀποστασία, ἢ ϊοἢ ψε]- 

ςοπηεά {πε ἰΔδὲ γῖναὶ οἵ ύεβιι8 88 Οοά᾽ 8 πιεββϑίαῃ. Ηἰβ ργορἤεου ἔπι8. 
ἐπ)ροάϊε8 ἃ γεϊογί.: “ὺυὔουι δεν μαῖα δηὰ ρεγβεσυΐς ἃ8 848 ἀροβίαξαβ. 
ἔγοπῃ Οοά ; γου ἀεπούπος οὖν δβ8ι8 ἃ8 ἃ ἔδίβε πχεββίδῃ. Βαΐ {πε 

Δ1ῃ Ὅλη. υἱῖϊ, 23 ἴ. ψ ἤδη τΠ6 οὺρ οὗ 1βγδο}᾽ Β συ 18 1} (πληρονμένων τῶν 
ἁμαρτιῶν αὐτῶν), με οἸ᾿Ἰπιᾶχ οὗ ἰδεῖς ρυπίβητηδηϊ σάτηε ἰῃ ἴῃς ρεγβοη οἵ Απείοομυβ 
Ἐρίρδδηςβ, ἴδε ργεδιπηρίυουβ (ἡ καρδία αὐτοῦ ὑψωθήσεται, ς΄. 2 ΤἼεΒ8. ἰΐ. 4) ἀηάᾶ 

δβίυϊε (τὸ ψεῦδος ἐν χερσὶν αὐτοῦ . .. καὶ δόλῳ ἀφανιεῖ πολλούς, ο“., 2 ΤΏΕεΒ8. 
'.. 9, 11). Ραυΐ, πὸ τῆς τεβὲ οἵ τῆς δαγῖν ΟἸγβιίδηβ, 8ι}}} ἰοοϊκεά ἔογ βοπια ἱπγπχθάϊαις 

ΤΙ ΕΙσηεηὶ οὗ [18 ρτορῆεου. [ἢ τῆς σοπίειηρογαγυ πιαϊονοίεπος οὗ ἴδε [εν τοννᾶγάβ. 
τὰς φοβρεὶ ἢς δᾶνν ἃ βίῃ οὗ ἰϊ8 γε ἰβαϊίοῃ, 45 ἴδε δ υδίοη ἰῃ σ Τῇςδδ. ἱϊ. τ6 (εἰς τὸ 

ἀναπληρῶσαι αὐτῶν τὰς ἁμαρτίας) ἰπάϊςαιεΒ. ΤΣ ρΕΏΔ4] σοηβεαύδηςε οἵ [Πὶ8 διἰεὶ-- 
τυᾶς πγυδὲ ἤᾶνε δἷβο οσπχεά ραζὶ οἵ δἷ8 οὔγὰὶ ἰεδοπίηρ δἱ ΤἈ ββαϊοπίςα, θὲ ἢῈ ἀοεϑ. 
ποῖ τηεητοη ἱξ Ε111 Ι008] οἰγοιτηβίδηςεβ ἄτενν ἔγοτα Πἰπλ ἃ τεπγίπάες οἱ ([ῃς ἤπαὶ Πεϊδες 
ΨῺΟ πιαβὲ βοοῦ Ἴοοτὴῆς (2 Τςβ8. ἴϊ. 3 1). [1 ἰδ ἱπηροτίδηὶ ἴο ποῖος [818 υπάεε γίπρ 
αδάϊση, οὐ δρριἰοδιίοη οὗ ἐγδάϊείοη, ἰῇ τς ἀροβεὶς᾿ Β πιὶηὰ, οα δοοουπὶ οὗὨ [18 Ὀελείηρ 
ρου ἴδε βεπεγαὶ Πδσιιοην οἵ ἴπ6 ἐϑοπδίοϊ ορῪ ἱπ ἴς ΝΟ ερίβεῖεβ. Εὐγιβοίσηοσε, 
5βίπος ἴῃς ἄλγε οὗ Απείοουβ Ερίρβαδηςβ, ἴῆς Ὀοοῖς οὗ Πδηΐεὶ μὰ πηδάς βε]- ἀεὶ βοδιίοη 
ἃ ποῖε οὗ (δε ἤηδλ] ἐπεπιγ. ΑἸΥ νἱνίὰ εχρεοϊλείοη οὗ {πε Επά, βιιςῆ 48 ἰδὲ Ἑςπογίβῃ δὰ 
ἘῪ 84 ]εννίβῃ ΟἨγίβείδη οἵ Ρδ}1᾿}8 ἰεπηρετάπιεης, ἰπβεϊ ποι νεῖ βεϊζεά ἀροη ἐπ ῖ8 ἰγαῖς οὗ 

τῆς ἴα18ε τηεββί δῇ. 
ΝΟΙ,.. ἵν. 2 
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ἴαϊβε πχθββίδῃ ψν}}} σοπια ἔγοηι γοιι, αηὰ 8 σαγεεγ ΜΠ Ὀς βῃογί-Ἰνοά 
αἵ ἴπε δαηάβ οἵ ουν ΟΠ γίϑε." Το ἴδε ΟΠ γίβιίδη ἴμε ργορῆθον Ὀγουσῃῖ 
Δῃ ἀϑϑύγδαηος παΐ, ψὨΠς τῃς οοάσϑέ δηά ἀδγκοβὲ ποῦ πιαβὲ ργοοθάς 

τῆς ἄάνη, ἴῃς ἄστη ψγὰβ ϑύυγε ἴο σοι, ἀπά ἰο σοηϊα βϑοοῆῦ. Τῇμ8 

ἴῃ Ὀοΐῃ ερίϑεῖεβ, ὈῬυΐ ραγεϊουϊαγίν ἰὰ ἐπε β8εσοηά, ἐπε γεδάθῦ Ἵἂῃ 
866 ἴδε τογοῦ οἵ ἀροοσαἰγρίίς ἐπε πα βἰ48Π), βιγεαπιίης οὐἱ τ τ ΒΠΊΟ Κα 88 
ΨΕ]1 48 ψίτἢ γα δδηιο, ψῃΐςἢ τηϑηΥ εαγίν ΟΠ γίβείαπβ επρίογοά το ἰἰσῃς 
ἀρ τπεὶγ ραίῃ ἀπά τς ἀαγίς ργονίάεηςθβ οὗ ἔπε αρο.0 Ῥαυΐ 8. ργο- 
ΡΒεϑγίηρ---ηοης ἴδε [688 νἱν ἀν τπαὶ Πα ἀοε8 50 ἐκ μέρους. 

Αεϊεπιρίβ δᾶνε αἶϑο Ὀδεὴ πιδάες, ἔγοπὶ ναγίοιυιβ βδίάε, ἴο ϑοΐνε 

με [ἰτεγᾶγν ργοῦϊεπὶ οὗ τῆς πυγίείης Ὁν Βπάϊηρ ἰη ἰτ (4) εἰῖπεγ ἃ Ραυϊίπα 
πυοίευϑ ψὨΐϊοῃ 48 Ῥέη πψογεά ονεν, (ὁ) οὐ ἃ Ῥαυϊΐηε ἰεἴξεν ψνῃίοἢ 
[48 εἰμεν βυβεγεαά ἱπιεγροίδείοη οὐ (6) ἱποογρογαίεά βοπιε εαγίϊεῦ 
δροσαίγρείς ἔγασηιεηΐ, ροββί δ Υ οἵ εὐ ϑῃ ογί σία. («) Ασοογάϊηρ ἴο Ραυὶ 

ϑομηιίάς (εν Ἔγείο Τ 655. πεδεὲ εἴμοη Ἐχοίτγς δον ἀθη κισεϊέοη ρί εἰσί. 
Βηϊοί, 1885, ρρ. 111 (.), ἃ Ῥαυϊίηΐϑε ἴῃ 69 Α.Ὁ. εὐϊεά δηάὰ εχραπάρα ἃ 

ϑεπυίης ἰεζξον τὶ, 1-4, ἰἰ. 1-2α, ἰϊ. 18-1|.18. Βαξ, ἀρατὲ ἔγοπι οἵπεγ 

ΓΕΆ8οη8, ἐς ραββαζεβ δϑϑίφηβαά ἴο Ῥδαΐ αγὲ ποῖ ἔγες ἔγοπι ἔς νεΓῪ 

ἕεδίωαγε ψῇϊοῃ ϑομηιάξ σοηβίάογβ ἔδίαὶ ἴο τῆς οἴδεγβ, υἱΖ., β' π} ΠΑ γι 

ἴο 1 Τῇεβ8. Απά {δε βἰηι]αγίτἰε8 θαΐναεη ἰΐ. 8-12 δπὰ {με δρο- 
οαἶγρϑβε οἵ θοῇ ἂῦα νεγὺ βἰίσῃε. Τῆς δοξίν! Υ ἀββίσπεα ἴο πε εαϊζοῦ 

ἰ8 ἴοο τγεβιγίοϊεά ; Ὀεβίάθβ, ἰΐ. 3.12 8 80 σαγάϊπαὶ 4 ἔδαίυγε οἵ τῆς 

Θρίβε]ε, {παξ ἴῃς ἰαϊζοῦ βίδηάβ οὐ [4118 νι ἰΐ-ττϑοὸ πηυσῇ 80 ἔπαίὶ ἰξ 

ψουϊά δὲ ααβίεγ, ψἢ ΗἩδαβγαΐῃ, ἴο νίενν Ἐμ6 ψῃοῖς τγίτἰηρ 48 ἃ βοδῖ- 

ἰοίάϊησς ψῃΐοἢ τοβα γουπὰ τῆς οτγίσίπαί Ῥαυ!ηα ἡμοίειβ οὗ ἰΐ. 1-12. 
Εἰηδίν, ἕλε [ἰογᾶγν ογίξαγία ἀο ποῖ Ὀεαῦ οὐξ ἔπε ἀἰϊβεϊησείοη ροβίυ- 

Ιαῖϊεά ὈΥ Ὀοΐῃ {προγίεβΌ (ὁ) Τε βίγοηγσίν τγεϊγιθυξίῖνε σαβὲ, πὰ 
εἱταγρίςα! ϑιυνίπρ, αηά ἔπε Οὗ. σοϊουγίηρ, οἵ ἰ. 6-10 Βανε βυρφεβίεά ἐπε 
ῬοΒβϑβί ὉΠ ν οὗ ἱπτεγροίείοη ἴῃ τ 8 ράββϑαρε (Μοσίθεγε, Ε. Βὲ., 5054, 
Εἰηάϊαν, Ρ. ἰνἱϊ.}, εἰμεν δἃ8 ἃ ψῃοΐε ογ ἰῃ ραγί. Τῇηίΐβ ἰ8 δἵ δῶν γαῖα 

τπογα σγεάϊδε ἴδ ἴῃς οἷον ἰάεδα {παξ [Ϊ. 1-12 οἰρδοάΐεβ8 ἃ Μοηξαηίΐϑε 

ἱπιεγροίϊδείοη (7. Ε. Ο. ϑομηγίας, Βιδιίἑοίδεκ γῶν Κυϊεὶκ μεν Εχορεϑδε ἀον 

Ν.Τ., 1801, 385 [.) οὐ ἰΪ. 1.9 ἃ ρίεοε οὗ Φενίβῃ Ομγίβείαη ἀροσαϊγριείς 
(Μιςδείβεη, Τλεοὶ., Τι)αἀδολ γί, 1876, 213 4). ΕἸηΔΙν (6) ἐπε Ιαγρε 

διηουηΐ οὗ σοπιπίοη σγουηά Ὀδεΐνεεη ἴῃς Δεν 8ῃ απὰ ἔπε ργίηίεϊνε 
ΟὨγίβείδη σοποερείοηβ οὗ εβομαϊοίοσυ ἰ8 επουσῇ (8ες οἡ ἰΐ. 5) ἴο ἰηναί!- 
ἄαῖε ϑρίιι4᾽ 8 ἰοηεῖν ἔβεογν (Οϑεπδαγμηρ 465 ὅοἾι., 497 ἴ., ἀπά Ζηγ 

Οεϑοῖ, μπά {υἱέ 465 ὕνο]ιγ δἑεπέμηιδ, ἰ. 189 .) οὗ α Οαϊίρσαϊα-αρο- 
οαίγρβε, ἄας ἰη ραγί ἴο Τἰπιοίῃειι8,1 ἰῃ ἰΐ, 2-12, ον ἕἢε ἰάεα οἵ Ῥίεγβοῃ 

ΤΟΝ Ῥιοῖ. 6. α. Εἰπάϊαγ᾽Β τεξαϊαιτίοη ἴῃ Ἐχῤος.δ ἰϊ. 255 ἴ.,) ἀπὰ Βοιποπιδῃ 8 

ῬΑΙΑΡΤΆΡΗΒ (ρρ. 492, 520 (.). 
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δηά Ναῦεν (Κεγί δια, 1886, 21 ἢ.) (αι ἃ ργε- ΟΠ γίβείδη αροςσαῖγρβε 
(ἰ. 5-10, 1. 1-12, εἱ],.1-6, 14, 15) ἢα8 Ὀεδὴ πογκεά αρ ΌΥ πε ἀπκηονσῃ 
Ῥδαὶ] οὗ με βεσοοηά σεπίυγυ ψθοπὶ τῃς ΗἩοϊ πα ογίεῖοβ θη 8ὸ ργο- 
πῆς δηά ᾿πάϊβρεηβαῦ!α. 

Τῆς βεσοηά ερίϑι1ε ἰ8 ἰηξεγίογ, ἰῃ ἀδερίἢ δπά γεδοῇ, ἴο {πε ἢγβε, 
Ὑδαΐενεν νίαν ῬῈ [ἀκθὴ οὗὨ ἰῖ8 ογίφίη, Ὀψῖ ΟΠ ἀγα εβρεοίβ! ν ναϊα- 
ΔΌΪς 48 ἰηαϊοσατίοπβ οὗ {πε ρεγβοηδί τἰῈ θεΐνγεεη δαὶ δηά ἢΠίβ σπυγοῦεβ, 

πα 48 βαηηρῖοβ οὗ ἴῃς παν ᾿ἰζεγαῦυ ἔογηι ννῃϊσῃ ἴῃ τε σίου 8 πεεάβ οἵ 

δαγίγ Ομ γίβιιδηϊν ογεδίεά ἰῃ ἐς ερίβεῖ5. Ὀγγάδη ἢδ8 ἢϊξ {Πἰ8. οἹ ἴῃ 
δὶβ ψγο]Π-ηόνγη [1π68 ἀροῦ [ἢ ἀροβέῖεβ δηά πεὶγ σοπιπιιη ἶ68 :---- 

Ἂ8 ομαγίν ρτενν οοἱὰ οἵ ἔαοτίοη Ποῖ, 

Οσ ἰοης περίεςι τπεῖγ Ιεββοηβ μδά ἔογροῖ, 
Ἐοτ 11 τπεὶς ννδπῖβ μον νυ βου ἀϊὰ ργονίάς, 
Απὰ ργεδοπίηρ ὈΥ ερί81168 ννᾶβ βιρριϊοά. 
80 φτεδῖ ρῇηγβίοϊδπβ οδηποῖ 411} διϊεηά, 
Βυῖ βοζῃς πεν νἱϑὶ: δῃὰ ἴο βοῖῃε ἴπεῪ βεπὰ. 
Υξεὶ 411 τῃοβε εἰξεγβ ἡνεα ποῖ βϑηΐ ἴὸ δἱ], 

Νοτς ὅσγβε ἱπιθη δε, δυϊ οοοαβίοηδ! ---- 

Ὑπεῖγ δοϑεηὶ θειτΊ ΟΠ5. 

Τῆς Τῇηεββαϊοηΐδη ἐρίβι168 γεγεὲ πυγιζίεη ἴο βυρρὶν {πε ἰαοῖς οἵ ἔαγίῃεγ 
Ῥογβοῦδὶ ἰπίεγοουγβαε δπά ἴο βυρρίεπιεηΐ ἰηπδίγασίίοη αἰτεδαν σίνεη. 

ὙΠεν Μέγα ποῖ ἰγεαιίβεβ ἀδβίσηεα το σοηνοῦ ἴδε ογίσί αὶ τεαοξίης οὗ 

πε ἀροβί[68 ; (ΠΕΥῪ ἱπΊρὶν τδαΐ, αηά αν ΔΡΡΙΡ ἰζ δἰοηξ βρεςία! [ἴῃ 68, 
Ὀμξ {πεν ἀγὲ ποῖ ργοίοοοϊβ οἵ ἀοςί(γίπε (οΛ πος οα 1 Τῇεβϑ. ἱν. 4). 
Αι (πε 8ᾶπι6 {ἰπιε, “ οσοαβίοπαὶ ᾿"᾿ πγιϑὲ ποῖ Ὀς ἰαθη ἴο πιεδῆ σϑδβυδὶ 

οὐ οὔ-παπά. Ῥααὶ αἀϊοϊαϊεά ψἱεῃ βοπια σαγαε. Ηἰβ ἰάδαβ αὔγὲ ὡοΐ ἰηϊ- 
Ρτογηρίι: ποϊίοῃβ, ποῦ ᾶἀγὲ {πεν τἤγονῃ οὐ ΘΗ-Ππαηά ; ἴεν γεργεβεηῖ 
ἃ ρὑτοϊοηρσεά ρεγίοα οὗ τπουσῆΐξ δηά οἵ εχρεγίεπεε. Ενθη {πεβο, ἔμπα 
ἰεαϑὲ ἑογπιαὶ οὗ ἢί8 ἰεϊίεγβ, [πουσῇ πύειζίεη ἔογ θα πιοπιεπε β πεαά, 
γεῆδθοϊς ἃ Ὀασμσγουηά οἵ σίάε γαῆσε δηά ἴα γὶν τηδζιυγεά δεϊϊεϑ. 

Νενεγίῃε εβ88, [πον ἀγὲ Ὠαγαάΐϊν “ αὔϑεηΐ βεγηιοηβ. “ [,εἴἴεγβ πιίησίςε 

8ου]8,᾿ 485 θοηης γεπιαγκοά, αηὰ 1 ΤἼεββαϊοηίδηβ ἰῃ ραγιίσυϊαγ 18 ἴΠ6 

πηργεπηχεαϊίαῖεά ουΐρουγίησ οὗ ἃ βίγοηξ πηδη᾿8 [επάεγ, βγη, αηά τῖβε 

Δἰοεοκίοη ἴον ρεορίες ψῇοπιὶ ἣε Ὀογα ἀροη ἢΐ8 νεγῪ ἢεαγί. [18 {πε 
φαγίεβϑὲ οὗ Ῥαδι! 8 ἜἼχίδηϊ ἰεἰΐεγβ, δηὰ ἰξ ἀεἰΐνεγβ πε βἰπιρίεγ τγατῃ8 οὗ 

4ἢς ΟΒεβείδη ἔδι ἢ τὸ ἃ8 ψ τἢ 411 τῆς ἄδνν δηά ἴῃς Ὀίοοπι οὗ ἃ ρεγβοηδί 

ἐχρεγίεηος ψῃϊοἢ ποῖ ΟὨΪΥ επ]οϊηεα {πεπὶ Ῥαΐ ᾿ἱνεά ἴο ἰηηραγε {Π6η]. 

Βοιῇ ερίϑβε168 βῇον, 48 δονγεῖξ ριιῖβ ἰἴ, πονν Ῥαυΐ νγαβ “" ὄνὲγ ἔεεϊην, 
4 ὨΔΡΙΥ ες πιὰν ἢπά {Πεπ|, αἴζεν ἴῃς Πεαγίβ οὗ πε ". “ΗἯε ἰ8 ηοΐ ἃ 

Ὀΐβπορ δάἀπιϊηϊβίογίησ ἃ γεψυΐαγ βϑγϑίεπη, ρυΐϊ ἃ ρεγβοη ἀφαϊίης νυ ἢ 

οἴδπεν ρεγβοηβ ουἱ οὗ {πε ἔμ η688 οὗ ἢΐβ οὐσῃ πιίηὰ δηά Ὠδίυγε. ... 
1 τποὸν ᾿νε, ἢς [ἰναβ; {ἰπ|ὲ ἀπά ἀϊβίαησε ἤδνοῦ 8ΠᾺρ (ἢς σογὰ οὗ 
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ϑγιηρδίῃν. Ηἰ8 σονεγηγηεηξ οἵ {πεπὶ [8 ἃ βογί οὗ σοπιπιαπίοη ψίτἢ 
ἔπεα; ἃ γεςείνίης οἵ πεῖν ἔεε!σβ ἀηὰ ἃ ρουγίησ ἰογίῃ οὗ δίβ ον." 

46. Εαίογμαὶ Ευΐάεποε, Τεχέ, απὰ 1, ἰἰογαέμγε ΟΥ̓ δοίη Ἐῤ πέϊε5.--- 

Α8. Ὀοιῇ ερίβεϊεβ ἀγα ἱποίυάεά ωοΐ οηἱν ἴῃ {πε Μαωγαϊογίδη σδῆοῃ 
δυξ ἰῃ Μαγοίοη᾽ β δἱγίς εἰν δα ϊης οοἰϊεσιίοη (Τεγί. αάυν. Ματγοε. 
ν. 15; Ερίρῃ., ΗΠ αν. χἱτϊ, 9), ἔμεν πιαδὲ ἤανε Ῥεδεη Κηονῃ δηά οἰγου- 

Ιαϊεά Ὀγ πε ὅγβὲ αυδγίεγ οὗ ἴῃς βεσοηά σεηζυγΥ, που αυοξαίοηβ 
(πιαίηἷν οὗὨ {πα εϑομαίοίορίοδι ϑεσξίοη8) ἄο ποῖ επηεγρε {Π]] ἰγεῆξυβ 
δηά ΤεγιυΠἰαη. Βοίδ Οἰοπιεπέ οὗ Αἰεχαηάγία δηά Ογίρεη ὑδβεά {ἢεπὶ, 

δηά οἱπεγ ενίάεηςε οὗ {πεῖν εχἰβίεησος ἢ} Ὀε ἔουηά ἰῃ δὴν τεχί Ὀοοῖς 
οὗ τε Ν.Τ. απο. Βαΐξ {δε βο αι! εά Αἰ] υϑίοηβ ἴο 1 Τἤεββ. ἴῃ τῃ6 
ἜΑΡ ον ἀροβίοίὶς αίπεγβ ἀγα, ἴογ [6 πιοβί ραγῖ, ϑοδῃῖν δηά νασιε; 

4... οἵ '. 5 δηά ἵν. 2 ἰη ΟἸεηι., ἤοηι. χἱ. 8. Ἡεγπιαβ, Κ7ὲ5. 14. 9,10 

(εἰρηνεύετε ἐν αὑτοῖς) πιίσῃς σοὸ Ὀαοῖς ἰο Μίαγίς 8 εαϑὶϊν 88 ἴο Ῥαδαυὶ! (ο". 
οὐ ν. 18), ἰδουρσῇ ἔδοτε ἰ8 ἃ βἰπι!αγίγ οἵ σοηΐεχέ, ἢ] 6 τῆς σεπεγαὶ 
οογγεβροηάεηοες οὗ ουκΐης Ὀεΐνψεεη ἰν. 14-16 Δηά ὈὨἱά. χνί. 6 (γενεία- 
τίοη οὗ πε [μογά, ἐγαπιρεῖ, γτεβαγγεσζ ἢ) ΠΊΑΥ ἱπιρὶν Ὧο πιοῦὰ ἴπδη ἃ 
ΠοπηπΊου ὑ8ε οἵ ἐγαάϊείοη, ἰ ποῖ οὗ Μαῖϊ. χχίν. Τῆς ἀὑβε οἵ τῆς ερίδβε!α 
ἰῃ ἴῃς οογγεβροηάεηςε οὗ ἰφσηδίίαβ 18 ργοῦδαδίε, δας ἴδγ ἔγοπι σεγίαίπ ; 

ἐ.6., '. Θ ἰῃ Ερῆ. χ. 8 (μιμηταὶ δὲ τοῦ Κυρίου σπουδάζωμεν εἶναι, ἀϊ εγεπς 
Ἄςοηξεχί) ; ἰϊ. 4 ἰῃ Βοπ. ἰΐ. 1 (οὐ θέλω ὑμᾶς ἀνθρωπαρεσκῆσαι, ἀλλὰ Θεῷ), 
δηάν. 17 ἰη Ερῇ. χ, 1 (ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε, “ἱ υέγα ἱξοίἰο). ΤΠεΓα 
8 Ὀυῖ οης Ρᾶγβϊεῖ ἰῇ Βαγηδῦδβ, ἱν. 9 -- Βαγῃ. χχὶ. 6 (γένεσθε δὲ θεο- 
δίδακτοι, ἀ εγεης οσοηζοχί). ΤἬϊ8 βδοδγοίςν οὗ δ᾽ !υϑίοῃβ ἰ8 ῶοΐ βυγργίβ- 
ἴῶῆσ. Τῇε σοπιραγαῖίνε ἰδοῖς οὗἨ ἀοοίγίηδί ἰηϊεγεβί ἰη τῆς ἤγβί Ὄρίδβιε, 
δηά ἰζ8 ρεγβοηδί, ἱπεἰπιαΐε σοηϊεηΐβ, νουά ργενεηξς ἰ ἔγοπι θείη 80 

οἴϊεη γεδά δηά οἰϊεά 48 ἴῃς οἴπεγ Ῥαυϊηε Ἰεζίεγθ. Τῇε βεοοηά ερίϑεϊε, 
πονψενεγ, νγαϑ εν θην Κηόσῃ ἴο Φυδβιίη Μαγίγγν (αὶ. χχχὶ!., οχ., 
οχνΐ.) 88 Μ)ὲ}} 848 ἴο Ῥοϊγοδγρ ψῆο ποῖ οηΐν δἰυάεβ ἴο {ἰϊ. 15 ((η χὶ. 4, 
“6ἴ Ὠοὴ βίουξ ἰηἰϊπγίοοβ ἴαἰεβ εχίβεϊπγχειβ .) Ὀμζ πιίϑαυοίεβ ἱ. 4 (ἴῃ 
αυΐίδυβ ἰαρογαυΐϊξ Ὀεβίυ8 Ῥαυΐυβ, αυΐ εβεῖβ ἴω ργίηςοίρίο ερίβευϊαε εἰυ8, 

ἂς υοδίβ εηἰπὶ σίογίαζαγ ἴῃ οπιηϊθαβ δος ε8118) 88 1ἢ ἰξ τεγε δάάγεββοά 
ἴο {πε ὈΒΠΙρρίδηβ (ο(. Ννγεάς, 92 [.); δῃά βυςῇ ἀαΐα ργονε {πε οἰγου- 
ἰαξίου οἵ 1 Τπεβ8. 8 νεῖ]. Ὅῇε εςῆοεβ οὗ 2 Τῇεββ. ἰῇ Βαγπαῦδαβ (2 
ΤΏεΒβδ. ἰ,, 6 -- Βαγῃ. χνίϊ. 2; 1ϊ, 8, 12 -- χν. 5) ἱπάϊοδλίε γαΐδεγ πιογὲ 
τπδῆ ἃ σοπηπιοη Ὀα88 οὗ ογαὶ ἰγαάϊτοη (80 δυσῇ ἰη Ζείέδολγί Χγ ἐδ 
Ἡιδϑόηϑοῖ;, Τἰεοϊορίε, 1895, 458 [.), αηά, Π|͵ὸ τῇς ἀροσαῖγρβε οὗ δΦοῇῃ, 
ἰξ ἀρρεαγβ ἴο ἢανα Ὀξθη αἰγουϊαῖεά ἴῃ δα! Ὀεΐογε τῆς εηά οὗ ἔπε 

βεοοηά σεηΐατγΥ (οἱ, Ιεξῖεγ ἔγοπι σπαγοῆαβ οὗ ᾿ς γοηβ ἀπά Νίεηης, Ευβ. 

Η. Ε., ν. 1). 
Τῇε ἴεχί ργίηϊεα ἴῃ (Π8 εὐϊτίοη ἀστεαβ σεπεγαῖν τυ τἢ τπδῖ οὗ πιοϑὲ 

ογεἶσα! εὐϊΐογβ. Τὸ βανε βρβϑςε, 41} [εχίιδὶ θοΐεβ ἢανε Ὀεεη οαΐ ουΐ, 
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πχοερὶ σψἤεγα ἃ ναγίδης γεδάϊησ Ὀεαγβ ἀἰγεςῖῖγ οἡ πε Ἔχροβίτίοω, ογ 
Ροββεβ868 80η16 ἱπάεροηάεηξ ἱπίογεδὶ. ϑίπος Αἰΐογά ρυδὶβῃθά ἢίβ 
εὐἀϊίοη, ἔπε σῃίο ἐογείση σοπιπηδηϊαγίεβ πᾶνε Ὀδεη ἴποβε οὗ νου Ηοΐ- 
χγδηῇ (1869), Κειι88 (1878-9), [,ὑπεπηαηη (Εησ. ἐγ., 1880) αηά Βογης- 
τπᾶηῃ (1894) ἰῃ Μίεγεγ'Β βεγίεβ, ϑομπᾶξεογ (1890), Ζδοκίες (1894), 
Ζιπηπλεγ᾽ 5 ΤἼεοϊορίϑονεν Οονωπεπέαν (1891), ϑοδηιϊίεάε! (ΗΠ «πὰ Οο»:- 
»ιοηίαγ, βεοοηά εἀϊκίοη, 1892, ἱποἰβίνε ἀπά τπογου ἢ), 5. Οοοδεὶ (βεσοπά 

εὐϊτίοη, 1897), Β. Ννεῖβ8 (βεσοηά εὐϊτίοη, 1902), ΝΟ] επ εγ (ἰῃ 
Ζαδη᾿β Κονμπιεμπίαγ, 1908 ; 5εο. εά. 1908), ἀηά [με δη ((η Φὲς δελγὺ- 
ἐπ ἀες Ν.Τ., 1905); ἴῃ Επρβῃ, ποβε οὗ Εδαΐίς (1877), Αἰεχαηάεγ 
(5ῤεαζεγς Οοπιηι., 1881), Ὀγ. Μαγουβ Ὠοάβ (ϑ8ελαῦῦῇς Οοηιηι., ἰϊ., 
1882), Ὦγ. δοθῆ Ηυϊοδίπβοη (1884), ᾿γ. 1. Ὀγαπηπιοηά ({πέεγμαΐξ. 
ἀκ. ἰο Ν.Τ.., ἰὶ., 1899), απά Ὠγ. Αάδηον (Οεπέμνγ Βὲδίς, τ. ἀ.), ἰτῃ 

ἴῆγεε γεσεηΐ δηά δϑ]ε εὐϊξίοηβ οἵ [πε Οτγεεῖς ταχὲ ὉῪ [υἱσπείοος (Νοέες 
οπ Εῤῥ. οἵ 5ι. Ῥαμὶ, 1895, ρρ. 1-92), Ῥγοΐ. Ο. 6. Εἰπάϊαν (Οανδνίάρε 
Ονγεεκ Τεοίαπιεπέ, 1904), αηὰ Ὦγ. Ο. ΜΙΠΈραα (1908). ΟΥ̓ {πε οἱάες 

ψογίβ, {πε εαἰτίοηβ οὗ [.. Ρεῖε (1880), Η. Ο. ϑεδοῖὲ (1884), δηά Α. 
Κοςἢ (οη τῆς ἢγβέ ερίβϑεα, βεοοηά εἀϊτίοη, Βεείίη, 1855), ἰῃ Οεγπίδω, 

τορεῖδεν ψῖτ τπο8ε οὗ ΕἸ]Πσοςξ (ουγεἢ εαϊείοη, 1880) δηά Ψονεῖι 
(Πίγά εαϊείοη, 1894), ἀεβεγνε βρεςία! ποϊζίσε. Ὦγ. εηηονΒ ἴογβε 6χ- 
Ῥοβίείοη (Ε χροσίέον' 5 Βίδίε, 1892), Γἰσῃείοοι᾽ 8 εββαν (Βίῤ᾽οαὶ Ε55αγς, 
251-269), αηά Β. Η. Δδἰενν π᾿ 5 1πέγοάμοίίοη ἰο ἐπε ΤἼεσϑαϊοπίαπ 
ἘρίΞεϊες (1902), ἰοφεῖμεν σνῖε τΠε ἀγεοῖεβ οὗ [οοἷς (Ηδϑβείησε᾽ 2.8., 
ἰν. 748-749) ἀπά Α. Ο. Μοσιβετγι (Ε. Βὲ., 5036-5046), δΔηά Ὧν. ΝΝ. 

ΟΘυηπίοη Ευςπεγίογα᾽ 8 ἰγαηϑίαϊζίοη (1908), νυν] ἑμγηίδῃ τε Εηρ ἰβἢ 
βιυάεηξ ψ ἢ 41} ἤεσεββαγυ πηδίεγίαὶ ἴογ ἃ σεησγαὶ βίυάγ οἵ {πε ερίβε68. 

Ζἰπιπιεγβ πιοποσγαρῇ (67 Τεχέ ἀεν 7Τ]:655. Βγίεε, 1898) αηά «τγίϊοϊα 
οὐ 2 ΤΏεββ. (Ζείές. ἡ, ισῖςς. ΤἼεοῖ., χχχὶ. 322-842) αῖνε ἃ σοπχρεῖεηςξ 
Βύγνον οἵ ἴδε τεχίυδ! ἀδίδ. 

Τῆς αδρτενίατίοηβ ἀγε ἴον ἴδ πιοδί ραγί [βγ]Ἕαν δηά οὈνίουϑβ ; 

4.5... ΒΙ488 -- Νεμέεσί. Ογαηυηπαίκ, Βατγίοη τ- Μοοάς απά Τέηξες 

(1894), Πεἰβδπηδηη -- Ὠ.᾽8 Βίδίε ϑέμαϊες (Εηρ. τρ., Εἀϊηρυγρῆ, 1901), 
ὮΟΟ - Ηκαβείηρϑο᾽ δέοέίοπανγν οὗ Οἠγίϑἐ απά ἐπε ΟοΞερεὶς (1907-1908), 
Ε. Βὲ. -- Ἑπογοϊοραάϊα Βιδίίοα, ἘΒὶεϊά -- Οὐέμηι Νογυίσεηδε, ρατῖ 
1. (1899), Μουϊΐζοη -- ὅ. Η. Μουϊίοηβ Οσγανιαν οὗ Ν.Τ. Οτεεξ, 
νοὶ. ἰ. (1906), Νϊξεαα -- νἱξεαυ β δέμας τιν ἰ6 ρτεὸ ἄμ ΝΟΥ. (1898, 
1896), ΜΝ ίΩ. -- Θομηιίεάε!}᾽ 8 εὐἀϊκίοη οὗ Ο. Β. ΜΜίπεγ᾽β Ογαμινριαέᾳ 
(Οδεείηρσεη, 1894 {.).. ΜΙΝ τεραγά ἴο ἴδε γεξεγεηςσθβ ἴο ὅ8ρ. (ἰ.6., Τῆς 
ν βάοπι οἵ ϑοϊοπιοη), ἰξ πχυβὲ δε γεπηιεπηρεγεά παῖ Ῥαϑυϊ ἴῃ 411 {|πε|ϊ- 
Ποοά Κπονν τ 8 υυγιτἰησ αἵ ἢγϑί παπά. 
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ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙ͂Σ Α. 

1. 1. ΠΑΥΛΟΣ καὶ " Σιλουανὸς καὶ Τιμόθεος τῇ ἐκκλησίᾳ Θεσσαλο- " ρος ΟΡ 
γνικέων ἐν " Θεῷ πατρὶ καὶ Κυρίῳ ᾿Ιησοῦ Χριστῷ " " χάρις ὑμῖν καὶ ΡΟ" 45. 

εἰρήνη. διίίοϊς, 
ξεε Βίδες, 

2. ᾿Εὐχαριστοῦμεν τῷ Θεῷ " πάντοτε περὶ " πάντων ὑμῶν, ' μνείαν 46. 6, 
ποιούμενοι ᾿ ἐπὶ τῶν προσευχῶν ἡμῶν 3. " ἀδιαλείπτως, μνημονεύ- ε ἐμεῦ 

(ον. ἱἰ. 3 
τηά Ἐρῶ. 

. 2. 

ἅ 80 ΟΟἱ. ἱ. 3. ΣῈἘρβ. ν. 20. ΓἘρ»Ὦ. ἰ. 16. ἔν. 17; Ἐοπι. ἱ.9 

ΟΗΑΡΤΕΞ 1.--ῖνετ. 1. Ογεερίδηρ.---Αδ Οσίγαλα, τϑρο, 8.ν.) ἴῃ εἴηρεσοσ, οὐ ἴο 
ΔΠΥ ουδΪς ἂὲ Ὑπεββαϊοηΐςα δὰ δγίβεῃ 
ονεῖ Ῥδυ]β ομδζαοῖεσ πιοῖαὲ ἴπῶπ ἢὶβ 
ΔΟΪΒΟΥΙΥ, ΟΥὁὨ ταῖπει 85 δἰβ δυϊπογν μδὰ 
Ῥεεη βδίσυοκ του [8 Ἄοδαγαςίεσ, ἢς 
ἄοεβ ποῖ ἱποδυος πἰβ οὐγὴ δροβίοϊὶς 
τΆηΚ οὐ τῃδῖ οὗ Πἰβ οοἱδασυεβ ((ἐ. 6) ἰπ τῆς 
ἑοτεοηὶ οἵ τ ϊ8 Ἰεϊῖεσ, νος ἰ8 ἱπεϊγαῖα 
δηδ υποῆῆςϊα] τπτουρσῆουϊ. 5]νηυ8 ἰδ 
Ῥαὶ Ῥείοτε Τί ποῖδν ἃ8 δῃ οἷάεσς πιδῃ δπὰ 
οΟἸἸεάσιυς, πὰ αἷβο 28 Ῥδυ}8 βρεςίαὶ οο- 
δάυϊοτ ἴῃ ἴπ6 Ιος8] πιϊββίοη. Αοίβ πενεῖ 
τηδηϊίοηβ ΤιπιοῖῦΥ ἱπ ἴῃς Μαςεάοηίδη 
Ττηϊββίοη 11} χνὶϊ. 14, Βεσε δε Ἄρρεδιβ 
θεάς ϑιΙναηυβ. Ὑηΐβ ἄοεβ οὶ τηεδῃ 
(ΒΙςεκ) ταὶ Τί οΊὮΥ ἰοοῖς πὸ ρασὶ ἰη ἴῃς 
ψοῖκ ἂἱ Τβεββαϊοπίοα ; δί8 ἱπεϊτηγδίς σεϊδ- 
ὕοπδ 8 πε φυτοῦ ἑοσδὰ Ἐπ ΐ8 βυρροεὶ- 
ὕοπ. ῬῬιοῦδοϊυ πε ἰβ Ἰείς υπποιϊοθά 88 
δείηρς ἃ Ἰυπίος βυδοτάϊπαιε, {1 τῆς εἴτης 
ςοτηεβ Ὥεη Βα οΔἢ δεῖ 8ἃ8 8 υϑείῃ] ἀσεηῖ 
οἵ μἷβ Ἰελάεςβ.---ἐκκλ. ἃ ρᾶρᾶπ ἴεγτὴ ἂρ- 
ΡῬτορτίαιοὰ Ὁγ ΟἩγβιϊδπίγ. Αἢ ἱπιρ]ϊοῖς 
ςοηίγαβι 1ἰε5 ἴῃ {πὸ (οἸονίηρ ννογὰβ (8ο 
ἴῃ 11. 14}: ἔπεῖε νετε ἐκκλησίαι δἱ Τεδ- 
βδϊοηΐςα δηὰ εἴβϑενῆεσγς (ς}. ΟἿ ἴοτλ 
δηά Οτΐξ., Οεἰς. 111. χχίχ. -χχχ.) Ὡς Παάᾶ 
ποῖ {πεῖν Ὀ4818 δηὰ θείης ἐν. .. Χριστῷ. 
ἼΤὩς Ἰαἰῖες ρῆγαβε ἰδ ἃ βυβρεβῖίίνε ἀπά 
οδασδοιογίβεις ρεσὶ ρἢγαβὶβ ἔοσ “"" ΟἸ τι ϑιίδη, 
δηὰ τς οπιίββίοη οὗ ἴῃς ἐν Ὀείοτε κυρίῳ, 
88 οὗ τῇ δῬείοτε ἐν, ἰβ ἐπουρῇ ἴὸ τβοῖν 
τηδὲ της βενεη ννογὰβ ἔογγ ἃ ΠῚ ἱπεϊεδὰ 
οἵ ἃ ἀουδίε ἀπειῃεβίβ ἰο “ράρδη" δηά 
“ εν βῃ " τεβρεοινεῖγ.---κυρίῳ ᾿Ιησοῦ 

ᾧ, ἃ πεν κύριος (-- ἀοπηΐηυ8) ἴοΥ 
βίοις κε τῆς ὙΠεββα!οπίδπβ ὙΠῸ ψνεῖς 
ἡτπεσῖο {Δτη]αγ ἢ ἴῃς Ἐπ|ὲ 485 ἀρρ! δὰ 

ἴο Οἰδυάϊυ8 (ἡ ΜΉ Κοη 8 Ογίεολέσελε 

τῆς Οοά οἵ ἰδε εν (ο Κπον]Ἕη μ᾽ Μ)ἐ|- 
μεῖς οὗ ἰμε Ἐῤἰοίϊες, 26ο 1). δες τῆς 
διηρῖς ἀϊδουδδίοηθ ἰπ Καιιεηθυβοι, ἀας 
Αῤοεί. ϑγνιδοῖ, ἰϊ. 506 {., 8 8. ποῖα 
(ΡΡ. ὅφι ζ) ου ἐκκλησία. Τῇε ἕορε δηὰ 
δεὶρ οἵ αοά ᾿πιρ]εὰ τηλὶ ΟὨ γί βείαπβ πιυδὲ 
Βοϊά τορεῖδοσ, ὑπάογ τπεὶσγ κύριος. “Νο 
ΟἸ σι βιϊδῃ οουἹὰ Βανε ἐουρῃς Ηἷβ ΨᾺῪ 
τῆσγουρῃ (πες ρτεαὶ ἀατὶς αἰαὶ οὗ ἰδοϊαιγν 
δἃηὰ ἱτωπηογα! ΠῪ ἃ8 δη ἰβοϊδιοά ὑπίῖ; ἴδε 
(ΟΠ ΠΥ 88 Ππεῖε τῆς ἢ ςοη- 
αἰτίου ἴοσ 811 ρεγηιδηςηὶ [π᾿ (Ννεγηῖς, 
Βερίππέηρς οὗ ΟἈγιςεαπέέν, ἱ. 180). 

ν. 2:|ιο6. Τλαηλερίυἱηρ 70γ ἐλ ογὶρὶπ 
αμὰ αελέευενισηίς οὗ ἐλ ἐληγοῖ.---Ν ες. 2. 
ννΏεηενες Ῥαὺΐ ννὰβ δὶ Ὧὶ8β ὑγᾶυεζβ, ἣς 
τεπλειηδεγεά Ἀἷ8β ἐγίεηάδβ δἱ Τπμεββαϊοηίοα ; 
διὰ ψβεπανοσ Ὧς τεοϑ]]δὰ μετ δἰ8 ἢγδί 
ἔεεἰϊηρ νᾺ5 οὔε οἵ ρταιτυὰς ἰο Οοά (8ες 
11}. 9) ἴου τ8ε ΟὨσίβείδη τοςογὰ ννϊοῆ, δ8 
ἱπάϊνιἀν218 ἀπὰ 88 ἃ ςυτο (πάντων), [ἢ 
ἀϊβρίαγεά οἵ ἀςεῖνε (411 (1. 4-10, 11. 13-16), 
ἰηάδυδιτίουδ ἴονε (ἷν. 9 {.), ἀπά ἱεπαςίουδ 
δορε (ν. 1-11)ὴ. Αηά ποι Ρδυΐ δἴοπθ. Τῆς 
Ῥίυγα! ἱτρ]Ἶε8 18δὶ 411 τῆτες πιϊβειοηλγίεβ 
Ῥτγαγεά τορεϊμετ.---εὐχαριστοῦμεν. ΤΠ 
δτεειίης ἰ8 (οἸ]οννεά, ἃ8 ἰῃ ογάϊπαγυ Ἰεϊίεγβ 
οἵ τῆς ρετϊοά, Ὁγ 4 ννογὰ οἵ στγδιϊτυὰς δἀπὰ 
οοά νβμεβ. εὐχ. ἰΒ οοπησηοη ἴῃ νοῖίνε 

Ἰηϑοσὶροηβ, ἰπ οοππεςτίοη ψνἱτἢ τπδηΐκ- 
εἰνίηρ ἴο ἃ ζφοά. Βαϊ νἢΠ]ε Ῥαυὶ, ἴῃ ἀϊς- 
ἰατίπς Ὠἰβ Ἰεϊῖεσ, βίασι8 νυ ἃ σοηνεη- 
τίοπδὶ Ἔρί βίου ἴοσπι, ἴῃς ρῆγαβε ἱπησηε- 
ἀϊδίεῖν ἐχραηάβ Ἰοοβεῖὶν ἰῃίο μνὴμ . . . 
θεοῦ (μνείαν π. 8ἃ8 ἔτεηυεπν ἴῃ εἰδηίς 
ΡὨγδβεοΐορυ). 

γες. 3. ιαλ. Νείίπει ἀϊδίδπος ποῦ 
ἐτεβἢ ἱπίδγεβίβ τῆλε δὴν ἀϊβεγεηςε ἰὸ Ὦ18 
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πες ὁ 4 οντες ὑμῶν τοῦ ἔργου τῆς πίστεως καὶ τοῦ κόπου τῆς " ἀγάπης καὶ 

«ῃὰ Ἠεῦ, τῆς ὑπομονῆς τῆς " ἐλπίδος τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, ' ἔμ- 
ΨΙ. 1011. 
δ .2 1}. προσθεν τοῦ Θεοῦ καὶ πατρὸς ἡμῶν 4. " εἰδότες, ἀδελφοὶ ' ἠγαπη- 
ἔην. ε; μένοι ὑπὸ Θεοῦ, τὴν ἐκλογὴν ὁμῶν 5. ὅτι τὸ εὐαγγέλιον ἡμῶν οὐκ 
᾽ν, μα Ὁ ἐγενήθη " εἰς ὁμᾶς ἐν “ λόγῳ μόνον ἀλλὰ καὶ ἐν “ δυνάμει καὶ " ἐν 

13 δηὰ 
οἶδας εἶδε μεν 
ἴω 11. 1. 4. 

ΚΟ, 5. 
111. ᾿1,. 13. 
8εε (οἱ. 
ΠΠΉΕΤῚ 
δηὰ Πευϊ. χχχίϊΐ. 12. 

ἐν ὑμῖν δι᾿ ὑμᾶς. 

τ Β[455, ἢ ι. , δ 20 
Ρ΄ Αἱ πιοβὶ οἵ στῃείογίςαδὶ ναϊυς" (5χ. ἔκηξ. Ν.Τ. 158). 

ἱ 81 (ος. χὶ. :. ξα,χ; ἰἰν 13.514, πὰ οη 2 Οος. χὶ. 4. 

αθεοκίοη ; πὶβ 16 18 θουπὰ ὕΡ νυν τῇ {πεῖτ 
Μεϊίαγε; ἢὶβ βουζοα οὗ Ὠαρρίῃεββ ἰδ 
ἐπεὶ ΟΠ γί βείδη ννε]- Ὀείησ ὍΝ ἰϊ, χ7-20, 
{.. 7.10). ὙΠε δάνετο (ἃ ἰαῖε ἀσεεκ ἔογ- 
ταδίϊου, οὔ. Εχρος., τροϑ, 59) ζοεβ δαυδ}}ν 
ΜΟΙ ἢ τὰς Ῥγεσεάϊπρ οὐ ντἢ τ8ε (οἱ- 
Ἰονίης ψγογάβ ; δεϊίοσ ἢ της ἔογγηεγ, οα 
{πε ΨΠοΙς, ἃ5. ἴπε ραγεϊςρ]65. {πεπ ορεῃ 
τῆς βυςςεδβῖνα οἶδιιθεβ ἴῃ 2, 3 δὰ 4.--- 
ὑμῶν [5 ργεῆχεά ἴοσ ἐπι ρῃδβίβ ἰο ἴδε ἴῆτθα 
δυθϑίδητίνεβ ΨὨΙΟΝ ἰξ σονεσβ, ὑνἢἷ1Ὲ τπὰ 
οἰοβίπε ἔμπροσθεν . .. ἡμῶν (σ΄. 1]. 10) 
ξΑῖμοῖβ ὑρ ἴτε τπουρῆς οὗ μνημον.--- 
Ἑαϊῖ ἴῃ οηα βεῆβα ἰβ ἃ ψοσκ, ὃδυῖ Ῥδὺὺ] 
ετα (45 ἰπ ΘΔ]. ν. 6) πιεᾶπβ [δίῃ ἐπδὶ 
ἄοεβ ψοσκ (οῤμς ορροπίτυτς βεσπιοηΐ ἑμαπὲ, 
Βεηρεῖ), ΌῪ ργοάιυοίηρ ἃ οὔδηρε οὗ 11ξε 
δηά ἃ Ἴπεεγίῃ! οουγαρε ὑπάες {τἰα]8. [ἰ 
ψου]ά θῈ ἢο Ρῥ᾽εδβισγε ἴο χες δὶ] 4 στρεσγεῖν 
Ἑοττηδὶ οἵ νοϊ υδ]ς Ὀεϊϊεῖ, ἀπ τῖοσε ἤδη ἃ 
ἀἰβρίαγ οἵ ΟὨγίβείαπ ἴον (οἷ. Οοἱ. ἱ. 4) 
ΨΨὨΙΟΣ δηηουπιοὰ ΒΡ ΙΥ ἴο ἐπηοϊΐοπβ ΟΣ 
Β1ΠῚ] εἐχργαββίοηβ οὗ ροοῦν]], πιυςἢ [ε88 
8 πορε ΨΏΪΟΒ σουἹὰ ποῖ Ρεγείβὲ ἰῃ ἔδλοβ 
οὗ ἀεΐδυ δηά ἀϊξοουγαρίπρ παγάβῃίρβ. 

γεσ. 4. Τα ργδςοίοδὶ ενίάδηςς οὗ πε 
ϑρίγιε ἐπ πεῖς Πἵνεβ δμοννεά (πδὶ αοά μαά 
ὙΠΠεὰ το βηγοὶ ἔπεσα ἀπιοηρ Ηἰβ σπόδεη 
ῥέορις (ποῖς τε Ο.Τ. δββοοιδιίοηβ οὗ δέ- 

υεά ὃν Οοά πὰ εἰφοίίοη), Ἰυβὲ δ8 τῆς 
ΒΔ716 ζοπβοίοιϑηεββ οὐ ροββεββίηρ ἴδε 
ϑριγῖς ράνε ἴπετὰ ἴπΠ6 βδυσε ργοβρεοῖ οὗ 
ἢπ] επίγδηςε ἱπίο ἔς Μεββίδηϊς γεδίτη--- 
Δ ΔΒΒΌΓΔΠΘΘ ὙνΠΙΟὮ (νετσ. 6) δ]1εὰ ἐπετη 
ΜΠ [ον πιὰ 411 ἐμεῖς ἀϊβοοπηίοσίβ. Τῆς 
ξιβεποπιεποῦ οἵ τῆς ϑρίγιι τδὺβ ἴἶτενν 
σῆς θαςκνναγὰβ οὐ τπε διάάδεη ρυγροβα 

οὗ Οοὰ ἴος τῃοπι, ἀπὰ ἔοτννατὰβ οἡ τμεὶγ 
Ῥτιοβρεοὶ οἵ δ]158.---εςο]]εςιίοπβ ἀερεπὰ 
ου Κπονήεάρε; ἴο Ῥὲ βαιίδβδβεά δρουῖ ἃ 

Ἢ ἱΏΡ]1ε8 βειτἰδὰ σοηνοἰίοηΒ δδους 
5 σπαγδοῖεσ δπὰ ροβιου. Τῆε ἀροβεῖεβ 

ἔεεϊ ςεσίαὶπ τπαὶ τῆς Ὑεββαϊοηίδη ΟὮγὶβ- 
εἴδηβ μαὰ θεεπ ἐγυΐνγ σβοβεη δηὰ ςδεὰ ὉῪ 
(οὗ, ονίπρ ἴο (α) ἔπε ψεπυΐπεπεββ δηᾶ 

Πνεύματι ᾿Αγίῳ καὶ 3" πληροφορίᾳ πολλῇ, καθῶς οἴδατε οἷοι ἐγενήθη- 
6. καὶ ὑμεῖς "μιμηταὶ ἡμῶν ἐγενήθητε " καὶ 

τοῦ Κυρίου, " δεξάμενοι τὸν λόγον ἐν "θλίψει πολλῇ μετὰ " χαρᾶς 

π Οἧϊ. {ϊ. 14. ο ([. τ Οος. 1ἴ. τ-4, ἰν. 190-20. 
4ΟΙετ. Εοπι. χιποΑ, τ. Ιαϊτοά. 

τ Εοπι. χίν. 1:7; (αἱ. ν. 22. 

εβεσείνοηεββ οὐ {πεῖς ον τηϊπίβίσυ δὲ 
Ὑδμεββαϊοπίςα, μετα πεν πδά ἔεϊς (πε 
δοβρεῖ βοίΐηρς ποπηδ ἴο τβδην οὗ ἴδε ἰη- 
Βαδιϊδηΐβ, αηὰ (ὁ) ἴδε ψεπυΐης εἐνίάεηςα 
οὗ ἴδε Ὑμεββαϊοπίδπεβ᾽ δίῃ ; (α) σοπιθδ 
ἢτδὲ ἴῃ νεῖ. 5, (δὺ) ἱπ νν. 6 ἔ. [ἡ ἰϊ. σ ἢ. 
ῬΔᾺ] τενεγῖβ ἴὸ (α), ννϊ]ε ἴῃ 1ἰ. 13-16 (δ) 
ἰδ ἀργαὶῃ Ὀείοτε ἢ18 τηϊπὰ, Α8 ἴδε ἀϊνίπε 
ἐκλογή τηδηίεϑιεὰ 156} πὶ (με ΟΠ βείδπ 
4υδιτεῖεδ οὗ νεσ. 3, ΡΔαΪ ροεδ δδοῖς το {πεῖς 
Βιβιοσίοδὶ ογίρίη. 
ΩΣ τ εν :- “ ᾿βαδειαι πὲ τ ττὸ 

. ἡμῶν, ἰῇε ροθρεῖ οὗ τ ῆϊ 1 
ἀροάϊεν πὰ ὃν ὙΠΟ {πεὶγ Πεᾶτεζγβ, 
Ψ γα ςοηνίποο. ΑΒ ἴπε καθὼς οἴδλυδε ἰη- 
ἀϊοαῖεβ, πληροφ. τηυδὲ πεῖα ἀεποῖς ρει- 
5οηΔ] οσοηνίοιϊίοη δηά υπίαϊτετίηρ οοηῆ- 
ἄδηςε οἡη ἴδε ραγῖ οἵ ἴῃ ργδεδςῆεγβ. Τῇ 
οπιϊββίοη οὗ ἴπε ἐν Ὀείοτε πληρ. ἴδσονβ 
ται ψοτά ἀπά πνεύματι ἰορεῖπες ἱπίο ἃ 
βίηρὶε ΡμΘΗ ἐν Τοπιρ ετηεπίδτυ ἴῸ 
δννάμει, ννϊοΐ Πεῖα 85 πο βρεοίῆς γαΐες- 
ἐῆος ἴο τηΐγαςΐεβ, Ὀυϊ το ἴπῸ δροβείεβ᾽ 
οουζᾶρε (ἰΐ. 2), Ποπεβῖγ δπά βίποαγν 
(4, 5), ἀενοξίοη (7, 8), εἀγηδβίπεββδ (9), απὰ 
ςοῃδβίβέεπου (το). ΤΕ εἤξεςι οἵ [ἢε ϑρίτις 
ου ἴδε ργεᾶσπεσβ [85 [Ὁ] οννθά ἀρ (1π νες. 
6) ὈΥ 115 εἥεος οὐ τῆς πεᾶγειβ ; δηὰ 
το ῖβ ἄυαϊ δβρεςῖ τεουγβ ἴῃ νοσ. 9 (γε δηὰ 
γου). ἐν (οπι. Β[488) ὑμῖν -- “ΔΣτηοηρ γου"". 

νει. 6. θλίψει . . . χαρᾶς, ο΄. ἔοσ τῃ 15 
Ραγδάοχ οἵ εχρεσίεηςε, Μαζζίηϊ᾽ Β δοςουηΐὶ 
οἵ πὶβ οοτηγαάεβ ἰπ της Ὑουηρ [ἰΔ]Ὺ τπονε- 
ταθηῖ: “γε νεγε οἵξεῃη ἰῇ σε] νναπῖ, δυϊ 
με Ψατα ᾿ἰρμι-Πεαγιθά ἴῃ 4 ννᾶν ἀπά 5:}}}- 
ἰὴ Ὀεοδυβε ννῈ Ὀεϊενεά ἴῃ τῃ6 ἔπταγε ᾽". 
Τῆε ρ᾽δάπεββ οἵ πα ῥγίγγίεῖνε ΟἩ γί βεδπ 
ἴΑῪ ἰῃ τῆς οεγίδίπν οἵ εβϑίῃρ Βοὺῦ 
τδαῖ {0]1 βαϊναϊίίοπ οὐἩ ννβιοἢ ἴῃς ϑρίγις δὲ 
Ρτεβαηὶ ννᾶ8 ἴδε ῥἱεάρε δπὰ ἐογείδειε. 
ἴῃ νῖενν οὔ ΡΒ. 11. 13,14 ἰτ 15 μαγάϊν οογγεοῖ 
ἴ0 βγ, ψ ἢ Αὐηκεῖ (ἐγ έγκημηρέη δα 
λεϊϊέρεη Οεἰδέες, 71), ἴῃαι τΠ|5 ςοππεοιίοι 
οὔ )οΥ δπά τῆς ϑρίγιε ννὰβ δη γε ῖυ ἐοσεῖρα 
το ]υἀδαΐ8πι. 



ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙ͂ΣΑ 4-,,.ο. 25 

Πνεύματος ᾿Αγίου, 7. ὥὦστε γενέσθαι ὑμᾶς " τύπον ' πᾶσι τοῖς πιστεύ-" τ εῖν, 

ουσὶν ἐν τῇ Μακεδονίᾳ καὶ ἐν τῇ ᾿Αχαΐᾳ. 8. ἀφ᾽ ὑμῶν γὰρ " ἐξήχη- μη αι, 

ται ὁ λόγος τοῦ Κυρίου οὐ μόνον ἐν τῇ Μακεδονίᾳ καὶ ᾿Αχαΐᾳ “" ἀλλὰ ν ἔτ᾽ λεγι, 

ἐν "παντὶ τόπῳ ἡ " πίστις ὑμῶν ἡ πρὸς τὸν Θεὸν ἐξελήλυθεν, ὥστε ἥν 
μὴ "χρείαν ἔχειν ἡμᾶς λαλεῖν τι. 9. "αὐτοὶ γὰρ περὶ " ἡμῶν ἀπ- ΤΗΝ 
αγγέλλουσιν ὁποίαν " εἴσοδον ἔσχομεν πρὸς ὑμᾶς καὶ πῶς ἐπεστρέψατε ΒΝ ΗΝ 
“ πρὸς τὸν Θεὸν ἀπὸ τῶν εἰδώλων, δουλεύειν Θεῷ ΄ ζῶντι καὶ " ἀληθινῷ χ ζ' τὐθε: 

10. καὶ " ἀναμένειν τὸν υἱὸν αὐτοῦ ' ἐκ τῶν οὐρανῶν, ὃν ἤγειρεν ἐκ 
τῶν νεκρῶν, Ἰησοῦν, τὸν " ῥυόμενον ἡμᾶς ἐκ τῆς ' ὀργῆς τῆς ἐρχομένης. 

ῬΒΙΙΘσΩΟΩ 5: - "ἴδε ἔδςὶ οἵ νου ἔδίιἢ ἴῃ Οοά "". 
Ο). Ῥε. εχχ. (ςχχὶ.) 8; υχχ. 

ἔϑεο οὐ εν. νἱΐ. 2. 
8168. 1ἴχ. 11,20; Ἔξς., Ευνι., 243. 

1 Εοπι. ν, 9; ψ' θεῖονν, ν. 9 (πεξαῖ. εἰὰε οἵ ἐκλογή). 

ὦ ἐ,ε., )5, ἀροβίϊεβ. ς 
ΑΧΧ). ες. Ἐρῇ. ἰΐ. 12. 
Οαῖν Βετε ἴῃ Ῥαυ]. 
ΜΟΊ. 429, δῃὰ οἱ 2 (οσ. ἱ. το. 

ἰ. 2; Αςἰβ 
χνὶδ α ἔ. 

Υ οι. ἱ. 8; 
(Ιεαι. 
Ἀοπι. 
χχχν. 5, 

Ζὶν. 9, ν. 1. ἃ " ρεορῖε, νβεσενεγννε (Ὁ "". 
ἃ ὅ8εε οὔ Ασςῖδ χῖν. 1:5. (ἵἹ}. 7ες. 1, 22 
ξ 8:ε οἡ ]οδῃ νἱ. 47; Ἀδν. ἰἰΐ. 7, εἴς. 

ἐῬΡΏΙ, {1}, 20. ΚΟ. Βυτίου, 

ΤΈΟΓ τυπουνς ΑΟΟΈΕΡ, δ» 8υτ.Ρ, ΟἾγγβ., Τμεοά., εἴο., Οαδἰνίη, ϑοδοῖῖ, 
Ὁ]. ΑἸΙεχαηάεσς, Κοςῇ, 

«ἀά. 

ψεῖ. 8. ἡ πίστις .. . ἐξελ. (Εοπι. χ. 
τῇ), ὉΥ Πρὸ οὐυυηρι τεϊϊεσγαῖθδ ἐτὰ εἴὴ- 
Ῥβδδὶβ ἀφ᾽ ὑμῶν. . . κυρίον (ὁ λόγος 
τ. Κ΄ ἀερεπάϊης ἴου ἰϊ8 ἐπεκηνεπεβα οῃ 
τῆε ἀεῆηὶϊε ἐεβιποην οἵ ΟὨγβιδπ8). 
Ῥαυ] ἰ5 ἀϊς διίηρ Ἰοοβεῖν ὰς ρταρμίςδιϊν. 
ὙΠε ἰουςἢ οὗ Ὠγρεσθοῖε ἰ5 Ε αάοπαδὶς 
δηὰ Ἄομαγαδοιεγίβες (οΐ, Εοσχῃ. ἱ. 8; σ᾿ Οογ. 
ἷν. 17; (Οἱ. ἱ. 6) ; Ὀυὲ τῆλε ρεορταρῃϊςδὶ 
δηὰ Τσοτηπιεσοίαὶ ροβιείοη οὗ ΤῊ οηΐοα 
δες ἰπιίτοά., Ρ. 5) πιυϑὲ πᾶνε οἤξεγεὰ 
Ἄτηρῖὶε ἔδοι τε8 ἔοσ ἴῃε γαρίἀ ἀϊββεπιῖπδ- 
τίοη οὗ πεννβ δῃὰ ἴπε ῥσοπ)υϊραιίοη οὗ [6 
(ΑἸ, ποσί ἀπὰ βου, [πσουρῆους Ευτο- 
Ῥεᾶη ὅτεεος (ποεῖ. Βὲδὶ., 1. 32). ὙΠ 
Ἰοοδὶ ΟἩ γί βείδηβ μδὰ ἰδίκθη [11 δάναπίαρε 
οἵ ιβεῖγ πδίυγαὶ ορροσίυηϊίεβ. ΤὨτουρἢ 
τπεῖτ ἰσαϊδτίοη οἵ ἔπε ἀροβιϊες (δες 1πιτοὰ., 
Ῥ.- 7) πὰ οἵ ΟὨτίβε ἴβετε 8ἃ8 ἴῃ 1 Ῥεῖεγ 
11, 10.521, ἴῃ δὶβ βυ βεσγιη 5), ἵπεν παά Ρὲ- 
φοχὴς ἃ ρδίϊεσῃ ἴοσ οἴδετβ. Τῆε ἐν τῇ ἰ8 
οπιρτεὰ δείοτε ᾿Αχαίᾳ ἢετε Ῥεσδυβε Μ. λπὰ 
Α. ἅτε ρτουρεὰ τορείπετ, ονεσ δραϊπβι 
π. τ.--ὦἄστε . .. γάρ, ἴδε τερυϊδίίοη οὗ 
186 ἀΡροβίϊεβ γεβίεά ὕροη βοἱά εν άβηςε. 

Ψεσ. 9. ΤΒε ροβίξίνε δηὰ ποραῖϊνε 88- 
Ῥεοῖδ οἵ (δἰ : “" νἹ]ἀεπάυσῃ 6βι υἱ τυ πλπὶ 
εἰτοταὰπὶ βεαυδίυς δεάϊβοϊιπι) Βάεϊ" ((4]- 
νἱη).--ὠὀἰληθινῷ -- “τε 48 ορροβεά ἴο 
(λ1δ6ὲ ἴῃ {πε βεπϑὲ οἵ “Ἴομπηίετξεϊξ ",,.--- 
ζῶντι, 28 ορροβεὰ το ἀεδὰ ἰάοΐβ (βες 
δῦονε, Ρ. 5) ἱπιροίεπε ἴο δεῖρ {δεῖς 
ΟΣ Πρρεσβ. ΕἸβενβεγε ἴῃς ρῆτγαβε (ολ 
1: Τίπι. "ἷ, το; Ηεδ. ἴΐ. 12) “ ἱπηρ᾽ 168. ἃ 
τοητδβὶ ἢ τῆς τὰς αοἀ πιδάς ρῥγδο- 
τἰίσα!ν ἃ ἀεδλὰ ἀείϊν ὃν ἃ [1{ε|ε88 δπά 
τὶ ριὰ ἔοτπὶ οἵ τεϊ σίου" (Ηοει, Ολγίσέαη 
Ἐερεϊεσία, 173). Νοίδίηρν Ὀτίηρε ποτῖε 
18ςε τεδ!ν οὗ αοὰ (ἑ.4., 45 Εδίδετς, νν. 1-3) 

Ζίπι.), οοπίοττηθδά ἴὸ νυμας, τεδὰ τυπὸν ἢ Β.Ὸ" νββ., 

ἴο ἴπε ΟΠγίβειαπ δὲ ἤγβε 80 πιυοῃ 858 ἴΠῈ 
ἐχρεζίεηςς οἵ ἰογρίνεηεββ. 

τ. τὸ, ἴῃ ργεβοβίηρ ἰο ραρββϑηβ, ἴῃς 
Ἰεδάετβ οὗ πε ργίπηίτῖνε (Πγίβειδη πιϊββίοα 
αὐ ἰἢε νταῖῃ δἂπά ἰυάρτηεηι οἵ αοά 

1ῃ ἴῃς ἰογείοπε (οὐ. ϑαρδιοσ᾽β Ῥαμί, ο8 
ἢ), πιακίηρ ἃ 5ῃαγρ δρρεδὶ ἴὸ τ πιοσδὶ 
βεηδε, ἀπά Δεπουποείηρ ἸΔοϊαίτν (εγ. 880.» 
χῖν., 12ἴ., 22{). Ηεηποε ἴδε τενῖναὶ ἴΠΕΥ 
βεῖ οὐ ἔοοι. ὙΠΕῪ βουρῆῖ ἴο βεῖ ρᾶβδπβ 
βἰσαίρῃι, ἀπά ἴο Κεὲρ ἴδεπὶ βιγαι ρῃϊ, ΌῪ 
Τρεδῃβ οὗ πιοσᾷὶ ἔεασγ 48 ννε]] ἃ8 οἵ πορε. 
Ῥδυ] ργεδοῃεά δὲ Τμβεβεδίοπίοδ 8 ἢε ἀϊά 
ἂι Αἰἴδεπδ (Αςίβ χνὶϊ. 29-31; δες Ηδι- 
ὉδΟΚ᾿Β Εχῤῥαπείον οὔ Ολγιἐαπείν, ἱ. το {) 
δηὰ {πε βυδβίδποε οὗἉ Πὶ8 πιϊββίοη- πιεββᾶσα 
οπ ἴδε νγδίῃ οὗ αοὰ ἰβ ργεβεγσνεά ἰπ Κοπι. 
ἰ, 1τ8--ἰῖ, τ6, Τῆς ἰυέηρ αοἁ ᾿8 πιδηΐ- 
[εϑιοὰ ὃν Ηἰβ τγαϊβίπρ οἵ 6βυ8 ἴτοπὶ ἴῃς 
ἀελὰ, Ηἰβ δυγαϊκεπίηρ οἵ ἔδιτῇ ἴῃ ΟἸτί8- 
δηβ, απὰ Ηἰβ γεδλάϊπεββ ἴὸ ᾿υάσε Ὠυπηδη 
βίη ἴπ ἴτε πετεδλῆεσ. ϑεερεγρ (ἀεγ Καίε- 
εὐέδηις ον ὕγελγίείεηλεῖέ, 82-85) ἤπάβ 
Βεγα δῃ εςῦο οἵ βοπια ργίπινε ΟἩσίβείδη 
ἴοσταυϊα οὗ [διῃ, Ὀυῖ Πῖ8 ῥτοοῖβ γα 
ΝΟΥ ὑγεοδτίουϑβ.---τὸν υἱὸν αὐτοῦ. ΤῊΪ8 
τηδικεὰ τθεπὶ οὐ ἔτοτι [εν βἢ ργοβεϊγίεβ, 
ΨὯο τηῖρδς αἷβο δὲ βαϊἃ ἰο ἢᾶνε τυσηςὰ 
τοῦ ἰάοἾ8 ἴο βεῦνε ἴδε ᾿ἰνίην αοά. Τῇε 
αἷεῖ οοτηδί πδιίοη οὗ πιοηοϊμείβπι ἀπά ἃ 
ἱνίπε ροβίεϊοπ οἵ 7εβι18 8 βιγικίπρ (οὔ. 

Καιιεπθυδβοῖ, οῤ. εἰέ., ἴϊ. 550 1.).--ἐκ τῶν 
οὐρανῶν . . . ἐκ τ. νεκρῶν, ὈοΪἢ ἴδε Πορε 
δηὰ {πε Βἰβίογίςδὶ ἕδος ἴδ ουϊδίάε (ἢς 
ἐχρεγίεηοε οὗ ἴπὸ Τβεββαϊοπίδηβ, Ὀαΐ θοῖα 
Μεῖε αβϑυσεὰ ἴ0 ἐπεπὶ Ὁ ἐπεὶγ Ἔχρεγίεπος 
οὗ τῇς ϑρίγιε ψϑῖς ἢ τῃς τγίβεη [ε8ὺ8 μδὰ 
δεβίονεά, δηὰ ψΨΗΪοὮ ρυλγαπίεεά Ηἰβ ἅπαὶ 
ψοσκ, Νετε ἴξ ποῖ ἕο ἰουσδεβ ἴἶκε ἴῃς 



το. 
ἃ 8εε ου Ερῆ. νὶ. 20 δηὰ Αςὶβ ἴχ. 26; ου ἔοσγι τ. ὙΠ: 8. 5. 26 Ὁ. 

). 
Τ,. ακα]. 11. 7). 

ῬΏ]]. ἱ. 30. “βρρεδὶ" (ῳ΄ ῬοϊγΌ. ἰἰϊ. ὦ 
δηὰ χίΐ, 16. ΣΥΝ ὼ Ι κα Μεαςς. ἰν. 3. 

ΣΎΠΕ βεοοηά ουδὲ (ΦΑΒΟΠ ΟΡ, πιίη., 

ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑ͂ΛΟΝΙΚΕΙΣ ἃ Π. 

ἐν 11. 1. Αὐτοὶ γὰρ " οἴδατε, ἀδελφοί, τὴν εἴσοδον ἡμῶν τὴν πρὸς ὑμᾶς, 

. ὅτι " οὐ κενὴ γέγονεν" 2. ἀλλὰ προπαθόντες καὶ ὑβρισθέντες, καθὼς 

᾿ οἴδατε, ἐν " Φιλίπποις, ὁ ἐπαρρησιασάμεθα ἐν τῷ Θεῷ " ἡμῶν λαλῆσαι 
πρὸς ὑμᾶς τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Θεοῦ ἐν πολλῷ ΄ ἀγῶνι. 

, δ παράκλησις ἡμῶν " οὐκ ἐκ πλάνης, οὐδὲ ἐξ ἀκαθαρσίας, οὐδὲ 1 ἐν 
δόλῳ, 4. ἀλλὰ καθὼς " δεδοκιμάσμεθα ὑπὸ τοῦ Θεοῦ ' πιστευθῆναι 

3: ἡ γὰρ 

εἰ. 0; 110 1. 111-12. το. 
Ὦ ὅς. ἐστίν, (7). « Οος. νὶ. 8. ἱ 2 Οος. ἱν. 2 

εἰἴς., εὐ.) [οἷ 1. 1], 7-8] 18. ῥτείεγδδὶς ἴο 
πε ν. 1. οὔτε (Ρεῖ:, Ἡοΐτ., ΝΥ Ὠ].); ἔοτ ἀκαθαρσιας, Βεπι!. σοπη]. “ἰογίε εξ ἄν. 
ἀρεσκιας" (͵.ε. ανθρωπαρεσκιας]. 

ἄεερεσ βεῆβε οἵ δουλεύειν, ἰῃε οεἰαδιἰ4] 
οτρίη οὗ ]εβι8, δπὰ ἰδς δβοπδιοϊορίοδὶ 
ἀεδηϊτίοη οὗ ὀργή, οης πιϊρῶι Ῥε ἐεπηριεὰ 
ἴο ἴγᾶοε ἃ βρεοῖουβ σεβειηδίδηςς Ὀεϊννεθη 
τι 8 ἐννο-ο]ὰ ἀδδοτίριίου οὐἨ ΟἸγίβιϊδη 
δὲ Ὑπεββαϊοηίοα δἀπά ἴῃς ἵννο οατγάϊπαὶ 
ἴλοῖογβ ἰπ εαεὶν ἀτεεῖς γεϊϊψίοη, υἱζ., τς 
βεγνίος οὗ τῃπε Οἰγπιρίδῃη ἀείεἰεβ (θερα- 
πεύειν) δηὰ τῆς τἴϊεβ οὗ δνεβίοη (ἀπο- 
πομπαί) ὙνὩϊο ἢ ψψετε ἀεδίρηεά ἴο ἄερτε- 
ςαῖς ἴΠ6 ἀατκ δηὰ μοβί!]ε ροννεῖβ οἵ ενἱ]. 
Ῥδὺϊ ργεδομβεὰ "κε ἔς Βαρεῖβι ἡυάρτηδης 
ἴο οοπιθ. Βιυῖ Π᾽5 γοβρεὶ επιργαςεά Οης 
νὯο Ὀαριδεά τ τῆς ϑρίγιε δπά ἢ 
δε ἢτε οἵ ἐπι ῃπυβίαβεῖς πόρε (οἷ τ Οοσ. ἱ. 7). 

ΟΒΠΑΡΤΕᾺ [1.--τνν, 1-12. Αη αῤοϊορία 
ἦνγο υἱέα εἰ ἰαδογε 5μο. 

Ψετ. 1. αὐτοί, 48 ορροβεὰ ἰο ἴδε α. 
οἵ. 9.--- γέγονεν κιτιλ.» Οὐγ τηϊββίοη νγὰ8 
8 νἱϊαὶ βυςςαβ8, 85 ἰΐ8 γεβ 18 511} βῆονν. 
δε " τηοῖίνεβ ἀπά τηεῖῃοάβννεγε βεηυΐης 
2-12). 
νεκ. 2. “Ὑπουρῇ Μὰ πλά βυῆετεά---αγα 

δηὰ βυβετεά ουγαρε᾽" ἴῃ οης ἰονῃ, γεὶ 
οη ψ͵δῸ ψνεηΐ ἴὸ δποίμεσ ψ ἢ ἴΠπ6 βᾶτης 
εἰσδηᾶ; ἃ ργδςίίοαδὶ ᾿ΠΠπβιγαϊίοη οἵ Μαῖξ. 
Χ, 23. 

Μετ. 3. γάρ: Ους τηϊββίοη (ννμαΐενει 
ἴῆαι οὗ οἵδεῖβ τῆῶδλν δεὴ 18 ποῖ ἴδε 
ουΐϊοσοτης οὗἩἨ 56 βεεκίηρ, οἴδπεγνίβα ἰξ 
ψου]ὰ τε γ Ὅς Ἄ“πεοκεᾶ ὈῪ βυςἢ υη- 
τοννασὰ ςἰγουτηδίαποεβ. Οὖὗσγ οοηβάξηςε 
ἦθ ἴῃ ΟΘοά, ποῖ ἰῇ οΟυγδαῖναοβ,; οὖσ ᾿νοσὶς ἰ8 
ποῖ βεϊαρροϊπιδά Ὀμϊ ἃ βδογεὰ ἰσυϑὲ οσ 
ςοπιπγβϑίοη, οσ ΨὨΪοἢ ψνὲ ἅγε σεϑροῦ- 
8:0 1]1ε ἰο Ηἰπὶ (4). Ηξεηποςε, ἀϊβοουταρε- 
τηεπὶ δηὰ πεβίϊδιίοπ ἃτε ἱσῃροββί θα. 
ῬΑ0] ἄγρυεβ ἴπαὶ [πε νεσῪ ἴδοι οὗ τπεὶς 
Τἤθοτθὶ ρεγβενεσᾶηςα δὲ Ὑἢμεββαϊοηΐοα, 
δἴϊεγ {πεῖς θαά ιτεδίπηεηὶ δὲ ῬΒΠρρὶ, 
Ῥοϊηίβ ἴο τπε ἀϊνὶπε βουγοε δηὰ βίγεηρίῃ 
οὗ τΒεῖς πιϊβϑίοη ἢ ̓νῆδὲ ἱπιρε! θὰ τῇ δπὶ 
48 Βἰρν ἃ 8επδςε οἵ ἰδβιίπρ τεβροῦ- 
δἰ ὉΠ ν το Θοά, ρου πε οπε μδηά, δπά 
δη ονεγροινεσίηρ ἀδνοιῖίοη ἴο τηδη ὕροη 

ἴδε οἴδεῖ (οι τμε δι᾽ ὑμᾶς οἵ ἰ. 5), ίος τε 
ΚοΒβρεῖ᾽ β βᾶκε. Ηδά ἵβε ΟΒ1165 γἱεϊἀε 
ἴο “ξεἰϊηρβ οὗ ἱγγίτδτίοη ἀπδ ἀεβροπάεηςν, 
εἰνίπς ἃρ {πεῖς 5]. ἰπ Μαςεάδοπία, δἴϊεσ 
τῆς του] εβ δὲ ΡΈΏΣΠ  ρρὶ, οὐ βδὰ ἴμεν οοη- 
ἀυςιςά τπεπιδεῖνες δὲ ΤΒεββδὶ οηΐοδ ἴῃ βυ ἢ 
ἃ ΨΆΥ 88 ἴ0 δδοῦζε δᾶβε δηά ριοῆϊ; ἰπ 
εἰπεῖ οᾶ86, ἴμεν ψουϊά πᾶνε ρτοναὰ Ἐπεὶσ 
ταϊββίοη ἴο δὲ διπιδίεἴουβ οἵ βε  ββῇ, δπὰ 
τῃοτγαίοσε υπάϊνίπα. ΑΒ ἰϊ νν85, ἱμεῖτ οουτ- 
δε δηὰ βιποετν ψνεγα δὶ οηςε ἴδε ενὶά- 
εῆςε δηὰ πε ουΐοοπις οὗ {πεῖς ἀϊνίπε 
ςοπιπγϊβδίοη.--- πλάνης, “ εἰτοτ (ο΄. Ατ- 
τηϊϊαρε Εοδίηβοῃ οἡ ΕΡῆἢ. ἱν. 14). Ὑδεῖγ 
Ῥτεδομίηρ ἀϊά ποῖ βρείηρ ἔγοτῃ βοπης ἀεϊυ- 
Βίοῃ ΟΥΓ πριὶδίακε. Ῥδυΐ ννδβ πεῖ ποὺ ἴοο] 
ποῖ Κπᾶνς, ποῖῖμεγ ἀδοεϊνεά ποῖ ἃ ἀδοεῖνεσ 
(δόλῳ). Νοτ νναβ8 ἢϊ5 πηϊββίοῃ ἃ ϑογάϊὰ δι- 
τετηρὶ (ἀκαθαρσίας) ἰο πᾶκε 4 ροοά [πΐηρ 
ουἕὲ οἵ ρτεδοβίηψ, {πε ἱγηρυτε ταοῖϊνε δεὶη 
ΕἸΠΕ ἴο βεουγε ᾿ΏΟΠΟΥ (ο΄. πλεονεξίας 
νεῖ. 5, ἃπὰ νεῖ. 9), οσ ἴὸ ρϑὶπ ἃ ροβίοπ 
οὗ Ἰτηροτίδπος (νεσ. 6) δἂηὰ Ῥο υἱλγιῖγ. 
ΟΥ Ταοῖε., Αππαὶ., νὶ, 21 (ο Ἤβατα; 
δἰείτυάε ἴο ΔβίΓΟΙ σε 8) “81 υδηϊϊδιὶβ δυΐ 
παυάυηη δβυδβρίοῖο ἱποδββεσαὶ ἡ. Βοῖμ 
εδίυσεβ ἵνεῖε ΟΠΪΥ ἴοο {Ἀπλ]ᾶγ ἴῃ τῆς 
ςοπίδιηρογασυ οοηδυςὶ οὗ Ψϑηάετίπρ 80- 
δδίβ, ἀρεταλόγοι, ἀπά τΠαυτηδιυγρίδὶβ 
Ἥρα Ἀεὶ χιϊ. το, δηὰ ΟἹεηιθη᾿ β ἀτίῖοὶα 
ἴῃ Νεέμε Κιγολὶ, Ζεὶἐδελγέξί, τ8ο6, 151 .} 
ψὮοΒα ργαςιῖςεβ ννουϊὰ αἶδο Ὄχρίαὶπ τῆς 
Ἰῖεγαὶ ἱπιογργείδιϊου οὗ ἀκ. (-- βεηβυδὶ- 
ἴ). Βυῖ τῆς οοπίεχι ἔανουγδβ με 48βοοὶ- 
δἰίοῃβ οὗ ξεοὰ (ς΄. ἘρΆ. ν. 3), 858 ἐπ ἴπε 
οβε οὗ πλεονεξία. Οπ [πε ρεζϑυδβῖνε- 
688 Οὗ βἰποθυν ἴῃ 84 8 ΟΣ, ἑἐνς., {86 
εχίθης ἴο ψν Ὡς ἢ Ὧϊ5 εβεςτνοηεββ ἀθρεπά8 
ὍΡοη πὶ πεᾶγεγβ᾽ σοηνϊςτίοη οὗ Π᾽8 ονντι 
εδτηεβίπεββ δηὰ ποπεβῖυ, 566 ΑσίβίοιἹε᾽ 8 
ΔΠδἰγεὶβ οὗ ἠθικὴ πίστις (ΚΑεί,, 11. 1) ἀπὰ 
Ιβοογδῖεβ᾽ ἀεϑογίρείοη οἵ εὐνοίας δύναμις 
(Οναΐ., χν. 278, 270). 

ψεῖ. 4. “Α8 ἀοᾶ, νψῆο ἰεβίβ οὖγ 
Βεδγίῖβ, δδ5 δἰϊθδιθὰ οὺγζ ἤίπεββ ἴὸ ὃὉς 
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τὸ εὐαγγέλιον, οὕτω λαλοῦμεν, οὐχ “ ὡς ἀνθρώποις " ἀρέσκοντες, ἀλλὰ πι Οαυκαὶ 
(:εε Νὶι- 

“ Θεῷ τῷ δοκιμάζοντι τὰς καρδίας ἡμῶν. δ“. οὔτε γάρ ποτε ἐν λόγῳ εἱυ, ἱ. 

Ῥ κολακείας ἐγενήθημεν, καθὼς οἴδατε, οὔτε ἐν ᾿ προφάσει πλεονεξίας "5 ΠΝ το; 

Θεὸς μάρτυς. 6. οὔτε ζητοῦντες ἐξ ἀνθρώπων " δόξαν, οὔτε ἀφ᾽ ὑμῶν 

οὔτε " ἀπ᾿ ἄλλων, ᾿ δυνάμενοι ἐν βάρει εἶναι ὡς Χριστοῦ ἀπόστολοι - ΠΣ 

ΟΥ ον 
στ ρῖς. 

οὐἱε. 

7. ἄλλ᾽ ἐγενήθημεν " ἥπιοι ἐν μέσῳ ὁμῶν, ὡς " ἐὰν τροφὸς θάλπῃ τὰ Ὁ εὐτβ οι 
ἑαυτῆς τέκνα 1 8. οὕτως ὁμειρόμενοι ὑμῶν " εὐδοκοῦμεν " μεταδοῦναι ἐοό ς 
ὁμῖν " οὐ μόνον τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Θεοῦ ἀλλὰ καὶ τὰς ἑαυτῶν ψυχάς, » διε οεὶν 

ΤΩ, 
ΜΝ Ω.-5ςμπι. ἐ ν. 13ς. 
ὙἹ. 50, ν. 41-44. 5ε. 
αν κείν. 770, Οάγ55εγ, ἴϊ. 2}. 
Ξ 'τῃὸ ννετα σαι ἔπ". 
Βυσίοῃ, Μ.Τ. 48:1. 

““ΔῺΥ ῥτείεχι," οἹ}. οἱ 2 (οσ. χὶ. 12, ἰΐ. 17; Ρεῖ. ἰΐ. 3. 
Ἵ 9. ᾽ ι οὐ ἐξ ἰχ. τῇ. 

ν -- ὅταν (ίϊεδυ, ἱ. 417). 
χ Κοχη. ἱ, τσ. 80. 2 (ος. νἱ1}. 5 (ἔοτες οὗ 115 ὄχ ]ε). 

τ: Ο,. [μα 
τ οὗκα ἔδῖδεσ ίνεσ. 11) ἰῃ ε.4. Ηοπι. 

ἰδ. ᾿; δεε οπ Κοσι. χν. φ ̓ 
Υ ΟἹ. 

1 ἼΒε ἱπιρογίδηϊ νατίδηξ νηπιοι, νὨΟὮ ἰβ ανεπ Ῥεϊῖει διξεβιεὰ (ο΄. ΝῊ 1ϊ. 128), 
δηᾷᾶ ἰ5 
ἱρῖι., ἀπὰ ὙΥΌὨΙ., ῥγοὶ 
τῆς Βτεοβάϊηρ νά : 

ἰεὰ, δ. 5.» Υ Βεπίίευ, 1.4 ςδπ)., ϑοῃγδάοσ, ᾿ονεῖ, Ζίπηπηες, Βίβρίηρ, ΝΗ, 
ῬΑ ΌΪν ἄγοδα ἴτοτῃ ἃ ποῖ πποοπησιοη ἀϊττορταρῆν οὗ ἴδε ὅπδὶ Ν ἴῃ 
ἥπιος “ ῬΓΟΡΕΙΙ͂Υ ἱπ1ρ|168 {πε Κίπάπεββ οὗ ἃ βυρεσίοσγ᾽" ([υ44ε]]} 

ἃηὰ ϑςοῖϊ 5.ν.), ψνβεγεᾶβ νηπιος ἢ98 υὑβια 1} ἀβδβοοίδιίοηβ οὗ ἱπιπιδίυσν ἱη ῬΑ, 

-εηἰπιδιεά 8 τἴῃ6 ροβρεὶ," 4 οδδγαςίει- 
ἰδεῖς ρίαν οὐ ἴῆεὲ νογά. Τῆς ἀεβηίϊε 
Τφοσηση βϑίοη οὐ ἴπΠ6 ρόβρεὶ ἐχοϊυ δά δὴν 
νεῖ αἰϊεπιρὶ ἴο διε πιεπ᾿ 8 ργεϊυιἀϊςε8 
Οἱ ἴο δάαρὶ οπεβεῖΐ ἴο {δεὶσ ἰδεῖεβ. 
Ηξεηςε ἴῃς τπουρῆι οὗ ἐδε (ο]]οννπρ νεῖβε. 

νεῖ. 5. “Νέενεῖ ἀϊὰ ᾿νε τγεϑοῖῖ ἰὸ 
νογάβ οἵ βατιεῖν ̓» (πὴ οτάἄεσ ἴο ραὶῃ 
βοῆς ργίναίε εηδ); οὔ. Ασγίβι., ξίλ. Νίκ. 
ἵν. 6. ΑΒ 8εϊξιπίεσεβε 18 πιούα βυδι]ε 
τῆδη τπε ἀεβίγε ἴὸ ρίεδβε ρεορῖς (νι ἢ 
ΤΆΔΥ Ὅε οἠξ ἴοστῃ οὗὨ βεϊ[-ἰητεγεβι), τῆς 
ἄΡΡΕΔ] 15 οῃδηρεά βἰ χη βσληγ το κ᾿ ὁ. 
το θεὸς (Εοπ,. ἰ. 9) : “ υδτίεῖα δὺϊ 
Διηθῦο, ἄυο δυπὶ ἰδ ἰοπίεβ εχ αυΐρυβ 
τηληϑῖ ἰοιΐυ8 πιϊηἰβίεσιὶ σογγαρτῖο " (( 8]- 
νη). ΟΥ̓ Ιηϊτοάδυςιίοη, 8ὶ τ---οἡ θεός ἀπά 
ὁ θεός, “Υὕ. Καιεπρυβο, ἀας 4ῤοΞί. 
ϑγνεδοῖ, ἰῖ, 9515 ἴ. 

γετ. 6. Το ρυὶ ἃ Ἀ}]1 βίορ δἤϊεσ 
ἄλλων, αηὰ ἾὮ ΔΣ ΠΕ ϑέεηίεπος 
δ Ή1. ἐνάμεγοὶ. ἰσ 4.6.. Νυϊραῖε, ΟΔ]- 
νίη, Κορρε, ΜΝνείϊΖεβδοίοεν, Ἡ. 1]. Οἰδθίηβ, 
Ἐχῤ. Τι., χῖν. 527), ἱπποάυςεβ δὴ ανν- 
νατὰ δεγηδείοη, τηδΐίκεβ ἀλλὰ {ο]ον» ἃ 
οοποαβδῖνε ραγιςῖρὶε νετν ιν ναγάϊγ, ἀπά 
18 Ὁππεοεββᾶσυ ἴοσ (πε βεῆβα. 

γεῖ. 7. ἐν βάρει εἶναι -- ““Ὅε πηεπ 
οἵ ψεῖρῃι," οἵ “ε ἃ δυτάδῃ " οπ 
γοὺς πιηάβ. Ριοῦδοϊνγ Ῥοΐδ πιεδηϊηρβ 
ἅτε ἱπίεπάεάδ, β8ο τμαὶ ἴδε ρῆγαβε (ς. 
Εἰεϊά, 199) τεβυσωθβ ἰδς ἰάδαβ οἵ πλεον. 
δηὰ ἀνθ. δόξαν (661 {-ἰπέετεδὲ ἴῃ 118 τηεσοεη- 
ΤΥ δῆδρε δῃὰ 28 ἴδε ἴονε οὗ γερυϊδιϊοη) 
ὙΠΟ γα σεϊτεγαιθα ἴῃ νν. 7-12, ἃ ἀείεηςε 
οὗ {πε ἀροβίῖεβ ἀραϊπβὲ ἴῃ οἤδγρεβ, ουτ- 
τεπὶ δρδίπδὲ (δεπὶ εν θην ἴῃ βοσπης 
εἶςο] 65 (ργσοῦδοῖν ραρδη) δὲ Τ πεββαϊοηϊςδ, 

οἵ μανίηρ ξίνεη τπεηηβεῖνεβ δἷτα ἀπά υη- 
ἄυ!γ δεβεγιοὰ μετ δυϊμογίιυ, 85 Μν 61} 48 
οἱ δανίηρ Ἰενίεὰ οἵ δ Δ ταῖὲ δοοεριθὰ 
ςοηιηυϊίοηβ ἴογ πεῖς ον δυρροτί.-- 
ἀπόστολοι ψετε κηοννῃ ἴὸ ἂην οὗ ἴῃε Ἰοςδὶ 
ΟΒ εἰ βείδηβ ννῆο δά ὕεεῃ εν (}. Ηδτ- 
Ὡδοῖ᾽ 8 Εχραπείοη οὗ ΟἈ γί βαπεέν, ἰ. 66 ἴ., 
409, βἶπος ἀρεηῖβ δἃπά ἐπιίββαγι 8 (ἀπόσ- 
τολοι) ἔτοπὶ Ϊεγυβαῖεπὶ ὑνεηὶ ἴὸ δῃηὰ ἴτοὸ 
τῆτουρπουῖ ἴῃς βγπαρορῦαβ: δυϊ ἀ. Χρισ- 
τοῦ ν)25 ἃ πεν ςοηςερίίοη. Ὑἢε Οἤτίθ- 
εἷδπ ἀπόστολοι παὰ {πεὶγ Ποπηπηϊ βίο 
ἴτοπὶ ἴπειγ Πεᾶνεηἷν τηεββίδῃ.---ἤἥπιοι (2 
Τίπι͵ ἰϊ. 24); ἃ8 Βεηρεῖ οὔδβεγνεβϑ, ἵβεσα 
885 ποιδίηρ ἐσ εαἰδεάγα δθουϊ τπς 
ΔΡΟοβίϊεβ, ποιπίηρ 5618 οὐ οὐδ οὗ 
ονετθοαγίησ. ΑΙ ννᾶβ ἰεπάεσπεββ ἂπὰ 
ἀενοΐοη, [οβιετίηρ πὰ ρζοίϊεοιῃρ Ἴᾶσα, 
ἴῃ τῃεὶς τεϊδιίοηβ ἴο ἴπεβε Τμαββαϊοηΐδη 
ΟἸσίβείδηϑ ψῆο μβαὰ νοῦ {πεῖγ Ὠεᾶγίβ. 
Τὸ εβοδεν βδιέεσυ (5) ἀϊά ποῖ πηεᾶῃ ΔΠΥ 
ἱπάϊδετεηςε ἴο ςοπδίἀεγαιίοη δηὰ ρεπῆῖε- 
Πε88, ἰῃ τπεὶσ οὰδε; ΠΕ ννεσα δοπεβῖ 
νάΐδους δείηρ δίαπε οἵ πηδδίο ΓΗ] .---τρο- 
φός, ἃ πυτϑίηρ πιοῖδες (εΥ. Ηοτ., Εῤ. ἰ. 
4, 8). “Ιπ ἴδε ἴονς οἵ ἃ ὕγανε δηὰ (δι ἢ- 
ὮΪ τῇῆᾶη ἴδεῖα ἰβ δἰννδυϑ ἃ βιγαίῃ οἵ 
ταδίεγηδὶ ἱεπάθγηςεββ; ἢς ρίνεβ οὔϊ ἀραΐῃ 
ἴδοδε Ῥεδτηβ οὗ ργοϊεςτίηρ ἰοηπεβ8 Ὡς ἢ 
ννεῖε δῃεὰ ου πἰπὶ 838 πε ἴδ οὐ ἢΐ8 
τοοῖδετ᾽β Κπεε ᾽ (ἀεοτρε ΕἸο). Βυϊπεῖ- 
ἴοτὰ Ὠδρρὲϊν τεπάετβ : “πη ἴδε Ἴοη- 
ἸΓΑσΥ, Ψ6 ολττίεὰ ουγϑεῖνεβ δποηρ γοὺὰ 
ψὮ ἃ οὨἀἰϑἢ εἰ πιρ ον, 85. ἃ τηοῖμεῦ 
ῬεςοπΊεβ ἃ ἃ ἀρϑῃ βεη 88ε ἰοηάϊεβ 
δΒαγ οι] άτεη᾽". 

νεσ. 8. ὁμειρόμενοι (7. 1οὉ ἰἰϊ, Σ, 
1 ΧΧ; ΡΒ. ἱχιΐ. 2, ΘΥπηηλ.) Ξε “ γεαγηίηρ 
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ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΔΟΝΙΚΕΙ͂Σ ἃ ΄. 

9. μνημονεύετε γὰρ, ἀδελφοί, 
8 ΡΝ 1, τὸν " κόπον ἡμῶν καὶ τὸν "μόχθον: νυκτὸς καὶ ἡμέρας " ἐργαζόμενοι 

8εηὰ 2 
(οτ. χί. " πρὸς τὸ μὴ “ ἐπιβαρῆσαί τινα ὑμῶν, ἐκηρύξαμεν εἰς ὑμᾶς τὸ εὐαγ- 

"Ὁ λοὰ γέλιον τοῦ Θεοῦ. 10. ὑμεῖς "μάρτυρες καὶ ὁ Θεός, ὡς ΄ ὁσίως καὶ 

«Ὁ. α ἄσε, δικαίως καὶ " ἀμέμπτως ὑμῖν τοῖς πιστεύουσιν ἐγενήθημεν, 11. καθ- 
1). 13 ἴοσ 

χὶϊ. 3; 
Νυπι. χνί. 
15; Αςὶβ 

τΟαῖν᾽ Ὡ 
ἴῃ ἧ 
Ξε “Ρίου5- 

εις 
Τ 

άπερ οἴδατε, ὡς ἢ ἕνα ἕκαστον ὑμῶν, ὡς πατὴρ τέκνα ἑαυτοῦ, ' παρα- 
"καλοῦντες ὑμᾶς καὶ ' παραμυθούμενοι 12. καὶ ἢ μαρτυρόμενοι 1 εἰς τὸ 

ἱ περιπατεῖν ὑμᾶς ' ἀξίως τοῦ Θεοῦ τοῦ "'" καλοῦντος ὑμᾶς εἰς τὴν 

ἑαυτοῦ βασιλείαν καὶ " δόξαν. 

13. Καὶ διὰ “τοῦτο καὶ ἡμεῖς εὐχαριστοῦμεν τῷ Θεῷ " ἀδιαλείπτως, 
ὅτι παραλαβόντες “ λόγον ἀκοῆς παρ᾽ ἡμῶν ̓ " τοῦ Θεοῦ " ἐδέξασθε οὐ 

ΓᾺΜ (0) χόγον ἀνθρώπων ἀλλὰ καθώς ἐστιν ἀληθῶς λόγον Θεοῦ, "ὃς καὶ 
24. 

ε Ω, ν. ἐὰν 
(ὦ!Ιεα. Ἐσοια. χὶΐν. 4). ἢ 5ες οὔ Αςἰβ χχ. 31. 
χν. 8.9. 
(Βεΐδβη. 248). 

δεὶ. ῖ. Ρι.3 ᾳ Φ. Ηεῦ. ἱν. 2. ἀκ. -- ἰά ᾳυοὰ αὐυάϊΐιυτ. 
8. (7. 1. 6. εν. τῆς νογά. 

ἵ ΕρΉ. ἱν. 17; 8εὲ οῃ Αςὶβ χχ. 26 απά ΟἹ. ν. 3. 
τὰ 8εε ου Κοπι. νἱϊ!. 28. ἴχ. τ δῃὰ 6]. ν. 8. 

ἱ Ο7. ἵν. τ δῃὰά οὐ σ ον. χίν. 3, ἱτἢ 2 Μαςο. 
156εςε οὐ ΡΒ]. ἱ, 27; εἰηὶς ρᾶγαβε 

Ὁ ΟΓ. 11. 1. τ4. οΑδνε!} 
τ ΙΒ λόγον, τ. ΜΝ ὶπ. βὶ 3ο. τ2ὰ. 

1 μαρτυρομεένοι ( ΒΌΡΟΗΚΙ,, 17,47, ΟὨτυ8., Πδπλ., εἴς., εἀ Δ.) '8 ῥγεξεγαθϊε τὸ τῆς 
Ῥᾶββινε νατίδηϊ μαρτυρουμενοι, 4 σοττυρε ψγεβίείπ γεδάϊηρ νος ἢ 48 Ῥεδη οοπίοτγηφά 
ἴο παραμ. 

ἔοτ, οσ, ονεσ", εὐδοκ., ἴογσ αὔβεποςε οὗ 
δυρτηεπὶ οὗ, ΝΝ. Ἡ., 11, τόσ, τ62.---διότι 
ολ0.58] (“ ἴοσ 88 πιο 48,), αἰπιοβὲ -- γάρ 
(45 ἰπ Μοάεσγη ατεεϊω. 

νεῖ. 9. “Ῥδυϊ πιδᾶπβ ὉΥ ἴπε ρῆγαβε, 
τἰρκὲ απὰ ἄαν, τἰμαὶ Ὧὰ βίαγιεὰ ννοσίς Ὁε- 
ἴοτε ἄαννῃ ; ἴῃε ὑδᾶρε ἴδ γερυΐας δπὰ ἔγε- 
αυεπι. Ηες πὸ ἀουδὶ ὈῬερᾷῃ 80 δδεὶγ ἰῃ 
ογάεσ ἴο 6 δὺϊε ἴο ἀενοῖς βοπὶς ραζγῖ οὗ 
τῆς ἄδγ ἴο ργεδομίηρ " (Βδπιβαυν, Οληγολ 
ἐπ Κονιαν Ἐηιῤίγε, Ὁ. 85). Ῥδυὶ, ἴο {πε 
νΕΙῪ ἰαϑὲ (ο΄. Αςῖβ χχ. 29 ἔ.), β6εεπὶ8 ἴὸ 
πᾶνε Ὀεεη 86ηδίτϊνε οπ τἴδϊ8 ροϊηϊ οὗ 
ἰπάερεπάεηςε. 

Μεγ. το. “Ννε πιδάς ουγβεῖνεβ γουγβ "ἢ 
(ψ'. 8), τπε ἀδεῖνε ροίηρ οἰοβεῖν (45 Κοηι. 
νι. 3) Ψ ΙΒ ἴῃς νεγῦ, νυ ἢ 18 χυαϊ!δεά 
(15 ἰπ τσ Οοχ. χνὶ. το) ὉῪ ἔπε δάνογθβ; 
80 Βοτγῃ., Εἰπάϊαυ.-- ὑμῖν κιτιλ. (ἀδενε 
Οὗ ροββεββίοη). Ῥαὺΐ πδὰ πηεῖ οἵδε 
Ῥεορῖίε δὲ Ὑμεββαϊοπίοα, Ὀὰϊ οὐἱΐν ἴα 
ΑἸ τι βείδηβ οου]ὰ ργορεῦῖν Ἰυάρα Π18Β ταδὶ 
τ Βαγάςίεσ δπά Ἴςοηάυςξ. 

ψεγ. αι. καθάπερ, Βῃδτρεγ πη καθώς. 
ιίξεδυ (ἰδ. τττὴ βυρρεβίβ ἴπαὶ κ᾿ ο. ἰβ ἃ 
Ρδγεπίμεβίβ, ἀηὰ ὡς ἃ σου] ἱπιγοάιςίοτΥ 
Ῥατγίίοϊς ἔος τῆς ρατγιεοι ρίεβ (“" μεαγίθη- 
ἱπᾳ,᾿" “ ἐποουγδρίηρ," “ δά)υγίηρ ") ννΒῖς ἢ 
ἴῃ {πεῖς ἔσῃ ἀερεπά οἡ ὑμῖν. .. ἐγενή- 
θημεν, Ὀυι τπε {κε ποοά ἰδ ταὶ ἴῃ {πὰ 
ΤΌΒῊ οὗ επιοϊίοη, 45 ὃς ἀϊςοίαῖεβ, Ῥδὺὶ 
ἰεαᾶνεβ ἴπε ραδτιϊοἰρίαὶ οἴδυβε νἱπουϊ ἃ 
Βηΐτε νοῦ (530 4.6.» 2 Οος. νίϊ. 5).---ὡς 

πατήρ κιτιλ, (7. ὡς ἐὰν τροφός, 7). Τῆς 
Ὦρυτε Ψ88 υϑοὰ ὉΥ [εὐνϊβῃ τες ποῖα οὗ 
τῃεὶς τεϊδιοηβδιρ ἴὸ {πεῖς ρυριϊδ. ΟΛ 
4.Ρ.. ἴπε ννοτά8 οὗ ΕἸεᾶζᾶσ Ὁ. Αζαι)α ἴο ϊ5 
ἁγὶπρ τηδβίεσ, “ὙΠου δτῖ τόσα ἴο [βγϑεὶ 
ἴδῃ [δίμεσ οσ πποΐπεγ; δεν ΟἿΪΥ Ὀτίη, 
τῆξῃ ἰηῖο [Π|8 σου], νἤεγεδβ ἴδου ρυϊά- 
εδὶ υ8 ἴος (Πἷἰβ ννοῖϊά δηὰ τῆς πεχι"". 
Οδίυ!υβ, ἰχχιϊ. 4 (ἀϊ]εχὶ τυπὶ τα ποη ἴδη- 
ἴὰπ τ υυἱρὺδβ ἀπιίοδτη, 5εὰ ρδίεσ υἱ 
πδῖοβ ἀϊιρῖς εἰ ρεπεγοβ). 

γες. σ2. ἀξίως ἰπ 18 οοππεοιίοη (86 ας 
τείεσεῃςε8) νν88 4 ἕδη ίας εἴμηῖς ρῆγαβα. 
Ο. Μίομεῖ (ἴῃ 88 Αξομεὶὶ α᾽ ἐπσογίῥἑϊονς 
δγείφμές, Ἰροο, 266, 413) φυοῖε5 ΨῸ ῥτα- 
ΟΠ γι βείδῃ ᾿ηβίδηοεβ υἱτἢ τῶν θεῶν .---εἰς 
τὸ, κιτιλ., βτδζητωδίίοδν πιεαπίηρ εἰπεῖ 
τῆς οδ]εςϊ οτ [Ὡς ςοπίεπι οἵ ἴΠε βοϊεπιη 
οδασρε (τ΄. Μουϊίοη, 218 (). Τς εἰδὶς 
ἰδ ἀοπηϊπαιεὰ Υ τῆς Φβομδίοϊορυ, 88 ἴῃ 
1. 13, ν. 23. 

γν. 13-16. Ῥωγίλε, 
ἐπεὶν ἐμάμγαπος οΓ ἐγὶ 

γεγ. 13. “ Απὰ ἔοσ τῃϊ8 'ννῈ αἷξο γεπάεγ 
τῆδηκβ, υὲΣ., τῃδι ᾿ {Πα καί, ὈΥ 4 'οοβε Ὀυϊ 
ποῖ υπυ 808] (οὐ. Εἰ}. 5; οι). [1ϊ.. 7, ν. 3, εἴς.) 
ςοπϑίγυρτίοη, ροε8 ποῖ νυν ἱἢ τ ρσοπουῃ 
θυῖ ἢ τῇς νετῦ, ΟΥ ΒΡ εἰ Ραββα 
ἴῃς ἔοτπιες (ε.σ., ϑορῆ., Οεά. (οὶ., 53, 
520, εἰἴς.).---τοῦ θεοῦ οοπιεβ ἰῃ 50 αὐνί- 
ΑτάΪγ ἐμαὶ οης ἰ5 τεπιριεά ἴο τερατγά ἰΐϊ, 
ν ἰβαν μον δηὰ βοτης οἵδπεγ Ὀυϊςἢ οτίείςβ, 
88 ἃ βογῖίδαὶ ρῖοβϑβ. 

ἐμαπκερίυἱηρ 70᾽ 
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" ἐνεργεῖται ἐν ὑμῖν τοῖς πιστεύουσιν. 

ἐγενήθητε, ἀδελφοί, “τῶν ἐκκλησιῶν τοῦ Θεοῦ τῶν οὐσῶν ἐν τῇ 
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14. ὁμεῖς " γὰρ μιμηταὶ υ “15 πικάε 
8- 

θα" (ὦ. 
ἐῆκο 

Ἰουδαίᾳ ἐν Χριστῷ ἸΙησοῦ, ὅτι τὰ αὐτὰ ἐπάθετε καὶ ὑμεῖς ὑπὸ τῶν κοη᾿- 
ἰδίων " συμφυλετῶν, " καθὼς καὶ αὐτοὶ ὑπὸ τῶν ᾿Ιουδαίων, 15. τῶν καὶ βέὅμης, 

τὸν Κύριον ἀποκτεινάντων Ἰησοῦν καὶ τοὺς "προφήτας 1 καὶ ἡμᾶς " ἐκ- 
διωξάντων καὶ Θεῷ μὴ " ἀρεσκόντων καὶ πᾶσιν ἀνθρώποις ἐναντίων, 

τοοί δά 
ταβυϊὶ οἵ 
ἐνεργεῖ- 
ται. 

τό. " κωλυόντων ἡμᾶς τοῖς ἔθνεσι λαλῆσαι "ἵνα σωθῶσιν, " εἰς τὸ Δ). ἰ.2: Δ4ζοτσ. ἱ. ̓. 

" ἀναπληρῶσαι αὐτῶν τὰς ἁμαρτίας πάντοτε[- ἔφθασε δὲ ἐπ᾽ αὐτοὺς " ΠΟΥ δότε 
ἡ " ὀργὴ ἡ εἰς τέλος]. ΞΞ “οοζῶ- 

Ραϊσίοις "". 

1]. Ἡμεῖς δέ, ἀδελφοί, ' ἀπορφανισθέντες ἀφ᾽ ὑμῶν πρὸς καιρὸν -- ἅπερ. 

ὥρας (ἢ προσώπῳ οὐ καρδίᾳ) ' περισσοτέρως ἐσπουδάσαμεν τὸ πρόσ- 

40 (Αοἴε χνίϊ. 5-14). (7. 2 (ον. χὶ. 24, 26. 
Ἀεῖδ χνἱ!. 5, χχὶξ. 22. 
χὶΐ. 27) αηά Οε;. χν. 16. Οἵ. ῬΆΙ]. 1. 

8" Οἱειεσίῖγ, ςοσρ]εἰεῖν ᾿"᾿ (Ρ8. 80] 
(Αδρδοιι, 70. γαπινι. 2322). ἱ Ηεγε οοἷγ( 
31 2 Οος. ν. 12. ] δεν ἧ, τ4; 2 Οος. ἱ. 12. 

δ: Οος. χ. 3} Οἵ. οὐ Ἐρᾶ. ἰϊ. 12. 
ὰ εὖ Βυγίοω, Μ.Τ. 411 δηά Μουΐι. ἱ 

εἰς. 
ἰν σν ἐδ, 4; ]οδερῶ. 8. 7. νἱὶ. 8, 

ΝᾺ: τ  δεσείι," ᾧ). ΕἸεϊά τοῦ ἔ. 

: Μεῖι.ν. 
τΔ, χχὶϊὶ. 

εἰς. 

10 απ. ἴμε ϑυγίδη ἱπιεγροϊδιίοπ ἰδιους ἢ ΦΑΒΌ ΟΡ (πκίη.), βδῇ., Ἷορ., ἀγῆλ., 
δεῖδ., Οτβ., Ευ18., «ἀά., 28 δη ἱπβεγίίου ὉῪ Μαγοίοη (Τεγί., οῦ Νεβεῖε᾽β ΕΡεζ, 253} 
Ῥείοτε προφητας. 

χες. 14. ί, ἀπά βοοῦ δεῖίρεβ 
(Κοτ. χν. ΣΝ ἕλοι τπδὲ ἴδεν 
Ψετα ἐχροβαὰ ἴο ρεζβεουϊΐζοη, δἀπὰ Ὅογε 
τ πραηβϊν, ργεονεὰ τμαὶ τΒῈ ρΌΒρεὶ νγᾶβ 
ἃ ῬΟΜΕΙ ἴῃ {πεῖς ᾿ἵνεβ, πὰ δἷβο ἰμδὶ 
δεν ψέσε ἰπ ἴῆε Ἰερίεἰπγαῖα βυσοεβδίοῃ 
οὗ 186 οπυτοθεβ. ϑυοῇ οὐβίδοϊεβ ννουὰ 
25 ᾿π|εὲ τπννασὶ ἰπεὶσ οουσβα 25 ΠΟῪ 
μαά τηνατίεὰ {παῖ οὗ [}|εβὺ8 οτ οὗ ἢὶ8 
ἰτητηεάϊδις ἐο]]οννεσβ. συμ. τηῖρδι 1π- 
οἶυπάς εν (Αςῖβ χνὶϊ. 6), θὰϊ ἀεπεῖϊεβ 
Ῥτεάδοπιϊπαῖς ἴῃ ἴῃς τυτί[ετ᾽ 8 πιὶπά.---ΤΗς 
καί αἣες καθώς 5᾿ΠΊρὶγν επιρμδβίδες πε 
ςοτηρδγίβοη (45 ἴῃ ἷν. 5, 13). Αδ Οαδἰνίῃ 
βυξρεβίβ, ἴ8ς ὙΤΒεββαϊοηΐδπβ τοᾶὺ πᾶνα 
ἡγομάετοὰ ΜΕΥ τ ἐπ ΔΒ κε ἯΣ το 
ἰρίοπ, ἰδ 880) Ῥείϑεςυῖ 6 
7ενβ, νῇο παὰ Ῥεεὴ Οοάδ᾽ β ρεορίε. σ. 
ἷ8 ταςίδὶ γδῖπες ἴπᾶπ Ἰοοαὶ, θὰ τε ἰοςδὶ 

τίοη ΤΥ δάνε 5111 Ὀεεη ἄυς ἴῃ 
Ῥατὶ ἴο εν (ο΄. Ζίτητμεσ, ρρ. τό ἔ.). 

νεῖ. 15. “Ἴδε ογὰ, ἐνεη [6505 (οἱ 
Αοἷϑ ἰϊ, 36). προῷφ. πᾶ γὸ εἰἴδες ψΠὩ 
ἀποκτ. οἵ ἢ ἐκδιωξάντων. 

νεῖ. 16. κωλνόντων κιτιλ., ἀεβηΐη 
([υυκς χί. 52) ἔτοτῃ ἴῃς ΟἸτβείδη βίδηά- 
Ῥοΐης πὶ ρεπογαῖ δπὰ ἔδτη! ας ομᾶσρε 
οὗ Βαίγεὰ ἰὸ ἴῃς πυπιδη γᾶςς (ἐναντίων 
κιτολ.) ψ πο ἢ ναβ βιδγῖεὰ Ὀγ τῆς ἐχοῖυ- 
δβίνϑηθβ85 οἵ {πὸ ψῃεῖίο δηὰ {πε βυηάρορυε. 

κιτιλ., “τῆς ννταῖῃ ἢδ8 οοπλς 
ρου {Πεηλ,᾿" ἈΡΡΘΥΘΠΕΪΥ 4. ταπηϊηίβοθποα 
οἵ Τεβί. [νενὶ. νἱ. τι. ὙΤῆϊβ οὐτί δηὰ 
Βῃαγρ νεγάϊςϊ ου πε [εννβ βργᾶπρ ἔγοπι 
Ῥαυ 8 ἱσγϊϊδοη ἂὲ {πε πιοπλεηῖϊ. Τῆς 
ΔΡΟΒΕΪς ννᾶβ ἴῃ πὸ πιοοὰ ἴο Ὀς ςοης!]Α- 

ἴον. Ηε νν5 βυβεσίης δὲ Οοσίηι ἔτοῦΣ 
Ῥεσαιβίεηι [ενν188 διϊεπηρὶβ ἴὸ ντεοῖς τῃς 
ΟὨγίβείϊδῃ ριοραψαπάδ, δηδ ἢε ἢδβῃεβ: 
οὐκ ἱπ ἴπεδε βίεσῃ βεηίδξηςεβ οἵ δηροῖ. 
1μαἴες οὐ (οπι. ἰχ.-Χὶ.) πε ἰοοῖκ ἃ ἰήώπάδσ 
δηὰ τῆοτε πορεῖι] νίενν, που ἢ ὄνεη 185 
ἀϊὰ ποῖ τεργεβεηΐ Ὠἷβ 82] ουϊοοὶς οἡ ἴδε 

5. οὗ ᾿υάδίεπ). Οοπβεαυεηίίγ, ἰξ 
18 ΔΙΌ ΤΑΓΥ ἴὸ βυδρεοῖ νν. 14 (15}-16 85 ἃ 
Ἰδῖεσς ἰηιϊεγροϊδιείοη, τυτ τε αἰϊεσ 70 Δ.Ὁ.. 
(τ. τἰλς ργεβεηῖ νει ιοτ᾿ 8 ΗΠ ἐςέ. Νετυ Τεςία- 
»ιδπὲ, ῬΡ. ὅ25, 626). Βυϊ ἴδε οἱοείηρ βεη- 
ἴδπος Οὗ νεζ. 16 ἢδ8 411 ἴῃς ἀρρεάγαπος οὗ 
ἃ τ λΙρΊηΔ] ρ΄οδβ, νει επ δῆΐεσ τῆς τγαρὶς 
ἄδγβ οὗ ἴπῸ βίεζε ἱπ 70 Α.Ὁ. (80 4.9.» 
δρίεα, Ρβείάετες, Ῥγίρεἑέυς Ολγίσαπέΐγ, 
ἱ. 128, 120, ϑοπιηίεάεϊ, Τεἰςππηδηῃ, ἀὲ 
Ῥαμὶ. Ψογείεἰϊμπρομ υοη Αμγεγείελμηρ 
μ. Οενίοκέ, 83, Ὠπιπηπιοηά, εἰς.). Τῆς 
7εν 8, πο ἀουδί, μαά τεσεηιν βυβετεὰ, 
δηὰ ψεῖε βυ βε γι, 85 ἃ πδίίοῃ ἱπ ἃ ΨΑΥ 
ψΒίοἢ ταῖς βεεπὶ το Ῥδυϊ, πῃ 4 πιοπιθηὶ 
οὗ νεδειηδηῖ Γςο]!ρ, ἃ οἶεᾶσ ργοοῦ οὗ οοη- 
ἀΐρῃ Ρυπίβῃπχεηϊ (80 4.9.» σηϊάϊ, 86- 
90). Βυὶ πείϊπες ἴῃς εὐϊςι οὗ ΟἸαπάϊυ. 
ποσ ἴπε ὈΪοοαν ἔευάδβ ἱπ Ραϊεβεῖπε αχυΐϊῖα 
Ῥεᾶσ οὔἵ ἴδε ἰδηρυᾶρε οἵ [Πϊ8 νεγβεὲ. Απὰ 
ὀργή 18 Βυγοὶν τῆοσε τθδπ ἠυάϊοία! Ὠδτ- 
ἀεηίηρς (τ΄. Παπιεβ Ῥαγαάίεο, νἱ. 88-03) ;. 
18. εβομαϊοϊορίοαὶ βἰρηίϊἥσαπος ροϊπίβ ἴο 
ἃ τῆοτς ἀεβηῖϊς ἱπϊεγργείδιίοη. 

Μεγ. 17. ΟΠΆΡΤΕΕΞ ΊΠΙ. Κεσ. 3. Ῥδυ]᾽8. 
αῤοίορία ῥγο αδεσμέξα Ξεά. 

γει. 17. πρὸς κ. ὥ., 45 να Ὀοϊ᾿ 6χ-- 
τὰ, Ὀυΐϊ, 45 ἰξ τυτηςά ουξ, ἴος πχυςἢ 

Οβεῖ. προσ. οὐ κι, “ποῖ Ψψδεῖς 1 



30 

τὸ Ὑνία. ( 5, πον ὑμῶν ἰδεῖν ἐν πολλῇ ἐπιθυμίᾳ. 
ιν, πρὸς ὑμᾶς, ἐγὼ " μὲν Παῦλος καὶ 

Ὡ Ξ"Εοτ 
τὴν Ῥασὶ "; ἡμᾶς ὁ Σατανᾶς. 

Ε] ο τ ὕμοιο χαρά. 
18! 
οπςοε" 

ΠΣ ΝΩ Ὁ ΒΔ58, ἢ 77. 11 Ἂ 8 ἵ τι. 
8, ἀ. ὶ ν 210 ογ. ψΙ. 23, τ. 4 Τοτ. ἱ. 14. 

δέθαῖδε; θυ θείς 1 ἴονε, 1 ̓ νε (ϑουτῃ- 

«ψ6}}, τὰς ΕἸΙΖαδείμδπ ]εβυϊς ροεῖ, εοδο- 

ἱπρ Αὐρυβεπε᾽Β τεπιᾶσκ ἴπᾶὲ {πὸ 800] 

{ϊνεβ ψῇεσε ἰδ ἴονεβ, ποῖ ννῆεσς ἰξ ὃχ- 

1815); τὰ Ευτρ., 1οπ, 25:. ΤΒς πεχὶ 

Διαρταρῃ, ἰΐ. 1γ-1}. 13, βίδγιβ ἔσοση 8 

ἘΒὮ ἱπιρυϊδιίοη ἀραίηβεὲ ἴδε δροβιίεβ' 

Ἠοπους. Ραυϊΐ, ἰξ ννᾶ8. πιοζε ἴμδη πϊπιεά 

ΌΥ οαἰυπιπίαιοτβ δὲ ὙΠεββαϊοηΐςα, μιά 

Ἰὲθ δἷβ οοηνεοσῖβ ἴῃ ἴῃς ἰυγοῦ (οὐ, 18) ; 

«ἰῇ Ὠΐπι, οὐκ οὗ βίρβε νγ88 ουΐ οὗ πηϊπά ; 

[ιαβἢ βοεῆθβ δπὰ πεν ἱπίεγεβίβ ἴῃ {δε 
ϑουῖῃ Παὰ βυρρΙαπιοά τμεῶὶ ἴῃ ἰδ ἁῇεο- 
τἴοηβ, δπὰ μἷβ ἔδί!υσε ἴο γεϊαγῃ ννὰ8 ἰηΐεγ- 

Ῥτειεά δ8 ἃ βοκὶς ἱπάϊβεγεηος ἴο {πεῖς 

φοποεῖηβ, Ὑὴε τερὶν ἰβ ἴτες- “οἷά, (α) 
Ῥδυ]᾽ 5 σοπεϊπυεὰ ἀθβεπος ῃδὰ Ὀεεη υη- 

δνοϊάδοὶε (17 [); δε μβαά οἴϊεη ἰτὶςὰ ἴὸ 

οἱ δαοκ. [ἢ ργοοῖ οἵ [ῃἰβ δηχίεϊν (ὁ) ἢ Ἂ 

ἔρὰ βραγεὰ Τίπιοίδυ ἔτοπιὶ ᾿ἷβ βὰς ἴογ 

Δ νἱδὶξ το τῆεηι (1]. 1- 5), δπά (Ὁ Τἰπιοῖπγ 5 

τερογῖ, ὃς δάάβ (1. 6 () τεϊϊενεὰ ἃ 

Βιδλσιυ οοπσεσπ ὁπ δἰ ραγῖ ἴος {ῃεὶγ ννεῖ- 
ἄλτε; Ὧς ἴδυβ ἰεἰ8 {πεπὶ δες πον τηυομ 

ἼΠΕΥ ψψετε ἴο δἰπι, Δπὰ 81}}} ργγβ ἴου ἃ 

ςἤδηοε οἵ το-νἱδιτπρ ἴπεπὶ (11). Ης τνᾶβ8 

ποῖ ἴο δίαπιε ἴον πε βερατγδιίίοη ; δηΐά, 80 

ἕλε ἴτοτὰ δἰυπείηρ 818 δθεοιίοη, ἱε πὰ 
᾿οηἷν νϑεϊιεά (περισσοτέρως) Βὶδ εαρετ- 
688 ἴο γεὶῖ Ὀδοῖ. 

γεν. 18. “Ψε ἀϊὰ ογαᾶνε ἴο γϑᾶςβ 
γου," διότι ( -- θεοᾶυ56) ποῖ δεΐπρ γὲ- 
αἰτεά “ἢ τπς Ἐπρ᾿8ἢ βίτεββ οἡ δά. 
δε ψῆοῖε νεσβε ἰ8 ραγεπίβεῖίοδι, βυη- 

ἐδοείςδ!!γ. --τ καὶ... . Σατανᾶςξ. Τῆε 
ταγϑιετίουβ οὐβίϑοϊθ, ψνῃΐοΒ ῬΑὺ] ἱγαοοά 
Ῥαοκ το τῆς υἱιίτηδῖς πιαϊῖςε οἵ ϑαδίδη, 
ΠΙΆΥ πᾶνε Ὀεεὴ εἰἴπεν (α) δὴ ἰ1Π|πε88 

(ο΄. 2 Οος. χὶϊ. 7, 8ὸ ϑίπιοῃ, ἄς Ῥεγελο- 
ἰορίε ἀες Αῤοσίεἰς Ῥαμίμς, 63, 64), (δ) Ἰοςα! 
ἩτΟΌ δ] ε8, (ε) τπ6 εχίεποίεβ οὗ ΠῚ8 πιϊβϑβίοῃ 

δἱ τῆς τἰπις Ὀεΐηρ (ατοιῖι5), οσ (4) ἃ πῦον 
οὐ ἴδε ρατὶ οὗ τῆε Ὑμεββαϊοπίαη ΡοΪί- 
Ἰᾶσοβ ΨὯῸ πΊΔῪ πᾶνε θουηὰ ονογ [ϑοη 
δηὰ οἵἴδεῖ ἰεδάϊηρ ΟΠγίβείδηβ τὸ Κεαρ ἴδε 

δος ὃΥ ρεάρίηρ {πεπιβεῖνεβ ἴὸ ρσενεηὶ 
Δ0}}8 τεῖυγη (Καπηβαυβ δ,. Ῥαμὶ ἐδε 

Ττναυεῖϊεν, 2301. Ν οοάπουθε, Ε. Βὲ., 6047, 
Εἰπάϊαν). Ἑδεὶγ ΟἨγιβείδη τπουρδὲ τα- 
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Ρ Οἱ. Θαϊ. ν. γ; Βοπι. χν. 22. 
7. Καιιεπθαβοι : (ας Α ῥοΞεί, 5. γνιδοί, ἰὶ. 597 ἔ. 

11. 18---τρ. 

18. " διότι ἠθελήσαμεν ἐλθεῖν 

ο ἅπαξ καὶ " δίς, καὶ " ἐνέκοψεν 

19. τίς γὰρ ἡμῶν ἐλπὶς ἢ ̓  χαρὰ ἢ “ στέφανος 

τ καυχήσεως "(ἢ οὐχὶ καὶ ὑμεῖς) ἔμπροσθεν τοῦ ' Κυρίου ἡμῶν "᾿Ιησοῦ 

ἐν τῇ αὐτοῦ παρουσίᾳ; 20. ὑμεῖς γάρ ἐστε "ἡ “δόξα ἡμῶν καὶ ἡ 

ᾳ ῬΏΪ]. ἱν. τ. τ. Ῥτον. χνί. 31 
οἵ ίΩ. ἢ τᾶ, 

[εττεὰ 411 βυς ἢ Ὠἰϊπάγαηςσες το {πε ἀδν}} 5 
ἴα ορροπεηῖ οὗ ἀαοἂ δηὰ οἵ ἀοά᾽ Β οαυβε. 
Τῆς νοτγάβ ἐν ᾿Αθήναις (111. 1) τις οὐἱ 
Ζίτητηετ᾽ Β δρρ ἰοαϊτίοπ οἵ (δ) ἰο τῆς δπιετ- 
δδθοΥ δὲ Οοείηςη, ψνΠς ἴῃς βίίδπος οἵ 
Ας(Β πιλίκαβ δὴν οὗ ἴῃς οἴδιεῦ ἀγροξιεῦςο 
αυΐϊε ροβδίδὶς, ἐπουρῇ (4) μδγάϊυ ἤϊβ ἴῃ 
ψτἢ τῆς ογάϊηδγυ νίενν οὐ ἴπε Ἐπιρίγς ἰπ 
11. 11. ἢ. δηά γεηάεχβ ἰξ ἀϊθῆςυϊ: το 8εὲς 
ΨὮΥ ἴδ ὙΠεββϑδοηίδπθ ἀϊὰ ποῖ ὑπάστ- 
βίδηά δὶ οπος ον Ρδυΐ οουϊά ποῖ γεΐϊυγῃ. 
ὙΠα οδοίος τε! ν 1ἴε8 Ῥεΐπνεεη (α) δηά 
(ο). Καδθίβομ: (27)-29), ὉῪ ἃ ἰοτοεά εχ- 
ἐρφεβίβ, [8 Κεβ νεῖ. 20 88 {με Ἵχρίδηδίίοῃ 
οἱ τ18 βαϊδπίς τηᾶποεῦντε. ϑδίϊδῃ ὑζγε- 
νεπίςα υ8 ἔτοπι σοπηρ, ἰῃ ογάεσ ἴο τοῦ 
18 οὗ οὖν βίοτν δηὰ ργαίβε οπ ἴδε ἴδβϑὲ 
ἄδυ, Ὁ ψτεοκίηρ γουῦ ΟἨἩτγίβιίδπ (ϑἰτῃ ; 
δε νψγ»88 ᾿ελίουϑ οὗ ΟἿΣ βιιοσθβ8 ἀπιοπρ γοῦ. 

Νες. ᾿ς. Οἴσοουγεε νε τνναηϊεὰ ἴο οοπὶς 
Ὅδοκ, ἔοσ (γάρ), εἰς. Τῆε τους οἵ ἔπε 
εχαρρεταϊίοη νυ ςἢ (ΟἸ]οννΒ ἰ8 ἴσας τὸ [86 
βἰτυδτίοη, Ῥδυϊ 8 δῦβεηος ἔτοῃι ἴῃς γουπρ 
οΟὔυσγο ννὰ8 Ῥείπρ πιίβἰπιεγργείεὰ ἴῃ ἃ 
βἰῃἰβίοεσ ΔΎ, 845 {{ ἴἰ ἱγῃηρ! ὦ τπδὶ τς 
Αοδαίαη ΟΕ τί βεῖαπβ μαά ουδιεὰ ἴῃς ΤῊεδ- 
βδἰοπίδηβ ἔγοτῃ ἢἰβ αθεςιίουβ. Ὑον ἐξ 
ἐς, ἴα ῥγοϊοβδίβ, τοῖο μέ γομ (καὶ βιρεῖ- 
βυίουβ δῇϊτες ἥ, 48 ἴῃ Ἐρίςϊ. ἱ. 6,39; Εοχῃ. 
χίν. το, δυξ ταν Ππεϊρῃιεπίηρ ἴῃς [Ο]]ονν- 
ἴῃ ννοτὰ, 28 ἱπ ογῃ. ν. 7; δἰπιοβὶ -- 
“ Ἰηάδεεὰ ᾽᾿ οἵ“ Ἔνϑη ")-σγομ αγὸ μῈν ῥγί ἀξ 
απὰ ἀεϊρλέ ]--τστέφανοα, οἵ 84 Ρυδ]ῖς 
Βοποὺγ ψταπίεά (45 ἴο Πεπιοβίμεηθβ δπὰ 
Ζεπο) ἴογ ἀϊβεϊπριιϊϑηεά ρῬυδ]!ς βεγνίςε. 
Τῆς τηείδρμβοσ οοουγθ οἴϊεη ἴῃ πε ἰμβογιρ- 
εἰοῃβ (ο΄. Α'8ο Ρίγκε Αϑοιϊῇ, ἱν. 9)ὃἨ. Ῥαυ] 
οονειδά πο πίρμες ἀϊβεϊποιτίοη δὶ {πε δζ- 
τῖνδὶ οἵ ἴπε υογά ἔθδη ἴπε ρίοτυ οἵ δανίῃ, 
ψοη ονεσ τῆς Ὑδεββδοπίδη οἤυτοῃ. Οὐ. 
Οτδβῆδνν᾿ 8 [πε ἴο 81. Τεγεβᾶ ἴῃ πϑάνβῃ : 

“ ἼΒου 8ῃῖ: Ιοοῖς τγουπᾷ δρουΐῖ, ἀπά βε6ὲ 
ὙΠπουβδηὰδ οὗ οτοννη᾽ ἃ δο]5 ᾿ῃτοηρ ἴο ὃς 
ὙΒεπιβεῖνεβ τ ογοόννη ἢ. 

Παρουσία -- τογαἱ νἱβί: (οΥ. ΜΝ ]οκεπ’ 5 
Ονιφοῖι. Οείναλα, ἰἱ. 274 1Ἃ.), ἀηὰ Βεπος 
δρρίἰεὰ (Λ Μαῖι. χχίν.) ἴο τῆς γγίναὶ οὗ 
ἴδε πιεββίδη, ᾿δουρῃ [Π6 ενίάεποε ἴογ ἴπε 
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111. τ. Διὸ μηκέτι στέγοντες, "ηὐδοκήσαμεν " καταλειφθῆναι ἐν ε ΡΝ 

᾿Αθήναις μόνοι 2. καὶ ἐπέμψαμεν Τιμόθεον τὸν ἀδελφὸν ἡμῶν καὶ 58, 6.11. 
«συνεργὸν " τοῦ Θεοῦ ' ἐν τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ Χριστοῦ, εἰς τὸ “ στηρίξαι ν Αεἰε χαν, 
ὑμᾶς καὶ “ παρακαλέσαι "ὑπὲρ τῆς πίστεως ὑμῶν, 3. ' τὸ μηδένα ς Σἵμακς. 
ε σαίνεσθαι 3 ἐν ταῖς θλίψεσι ταύταις " αὐτοὶ γὰρ οἴδατε ὅτι εἰς " τοῦτο εἰς; ὃος. 
κείμεθα - 4. καὶ γὰρ ὅτε " πρὸς ὑμᾶς ἦμεν, προελέγομεν ὑμῖν ὅτι ἁ ΠΗ 17; 
ἐμέλλομεν θλίβεσθαι, καθὼς καὶ ἐγένετο καὶ οἴδατε" ς. διὰ τοῦτο ἐβιροὴὸ 

τ κἀγώ μηκέτι στέγων ἔπεμψα " εἰς τὸ γνῶναι τὴν πίστιν ὑμῶν, μή “ ΠῚ “(0 Π. ἡ ας 
πὼς " ἐπείρασεν ὑμᾶς ὁ πειράζων καὶ " εἰς κενὸν “ γένηται ὁ κόπος Κοπι. ἱ.8; 

Ῥιαῖο᾽ 8 
Αροὶ. 

τΐοη ἴο Ῥγεςβάϊωρ εἰδυβε (τ΄. ἱν. 6. κ« Ηετε αν 2) 
: , [ Ἰἰοκ. ἐμαεεῖ: Ἱ. 43: οἱ δὲ σαινόμενοι τοῖς λεγόμενοις ἀδίαρνοῦν 

ἃ ὑ,ε. τὸ θλίβεσθαι, (7. '. 6,11. 1. 5. ἐ ΡὨϊ. ἱ. 16. κ πα σἱὮ "11. 0 τ τὸ, οἷς. ιν ε 
ΟὨΒσδιδηβ.᾽" τῷ (7. οὐ ἰΐ. 13. τι (7. οὐ ἰὶ. τ6. ο ὕπητεαϊ! δεὰ ρυτγροβε, ξος Οἱ. ἰϊ. 2, 
ἦν. αἱ, ἴοσ πιοοὰ ; δδὸ Βυτίοῃ, ΜΟΥ. 227. Ῥ ΜΊΩ. 4" 29, 2, Β. ᾳ ἀε!!θεγαῖῖνε οοηϊπηςῖίνε. 

Δ ΕοῚ ἡμῶν και διακονον τιθ. και σννεργον ἡμων (ὨςΚΙ,, 5υτ.5.Β, Οἤτγβ., Τῆδοά., 
Ῥαπι., εἴς.), οὐ ἡμῶν και δ.τ.θ. (ΦΑΡ, πιίη., νῷ.» σορ., βυτιρίχε, ἄἌγση., δείῃ., Εὐτῇ., 
εἰς., Τί., Ττ., ΒΊ., Ζίπι.) τεδλά ἴῃς ογιρίπδὶ δὰ μβαγάεσ Νν εβέεγῃ ἴεχὶ ἡμῶων και σννεργον 
τιθ. (Ὁ“", ἁ, ε, 17, Απιρ. [Β οπ. τιθ. 80 δ εἰββ, Εἰπά14υ}, [ςὩ., ΑἹ., ΕἸΙ., ΜΗ 
τηᾶτρ., Βοτπ., ϑ.ῆπι., ἸΝΟΣΪ., Εείΐπε), ἔγοπὶ νυ ῃΐο ἢ τΠῸ ναγίδηςβ βεεπη ἴο ἢδνε βργιηξ. 
1μαῖες βογῖθεβ ἄγε τῆοσε {ἰκεῖὶν ἴο πᾶνε βιυπι θεά δὲ τιθ. δῆεσ συνεργον ἴῃδη τὸ πᾶνὲ 
ἰηβοτίεά 1 ΌΥ ἃ γεπηϊηίβοςποα οὗ σ (ος. ἰΪϊ. 9. 

ΞΈἘρτ᾽ μ. σαινεσθαι (ς΄. Ζαδη, Εἰπὶ. 8ὶ 14, 2), Ιμδςοῃ., Ἐτπεβιὶ, δηὰ Ψεγβοδυΐβ (80 
ΑἸεχαπάοσ) οοπ]). μηδὲν ασαινεσθαι (-- χαλεπῶς φέρειν), ἃ τηοτα ἴδδλπ ἀυδίουβ ραββίνε 
ἔοιτη οὗ ἀσαω, Βεζὰ ἀπά Βεηῖεν μηδένα σαλενεσθαι (ν.]. σενεσθαι, Βεηι].), ἀπὰ 
ΗἩοϊνετάδ μηδὲν ἀναινεσθαι (-- τερεηΐ οἵ δε ἀβδῃιδπιεὰ οὗ ; 1 δΔπγ οὔδηρε ἰ8 γεαυϊσεὰ 

αἱ οὐ. ΚοΟμΒ 8.11 ποῖς, 233-237), ἰἃ νουϊὰ ὈῈ ἴῃ ἴπε ἀϊτεοϊίοη οὗ σιεινεσθαι 
τεσιαινεσθαι, ἰο ὕες ἀϊδῃεατίεπεά, ππηετνεά), ἴῃς δεϊταςῖίνε τελάϊηρ οἵ Ε νῃϊοἢ ἰ8 

Ῥτείειτοά ᾿γ ϑορποοί 685 (ἴμεχ., 58.ν.), Κείβκε, δηὰ Νεβιεῖς (Εχρ. Τὶ. χνῖι, 479, Ῥγευβοῆεη 8 
Ζεϊἐποκνίε, νι. 361-62, οὐ. Μετολῖὶ, ἐδὲά. νἱῖ!. 242). ΟἋ εἰβενβεγε (ς. Ἐπὶ. χί. 26, 

τ ἐεβΑ ἐκ Ἐν 172; Βίαξα, δὶ 71, 2, Ορ] 
ΜΉΝ] "τ" ἀϊδευγοα " ( 

χίΐϊ, 17) οοπδι868 εἰ δηὰ αι. 

86 οὗ {πὸ ἴοτπὶ ἴῃ ὑγθ- Ομ γι βιίδη [υἀδὶδη) 
ἐδ βδοδηῖν (Τεβί. 1υἁ. χχί!. 3; Τεβί. [,εν]. 
νἹ δ, χ5; ἴοσ ἴῃς ἰᾶεΔ οἵ ἴμε ἀϊνὶπε “’ Θοπι- 
ἱῃᾳ" ο΄. δίαν. Ἐπ., χχχῖλ, σ, χὶ τὶ. 5). Τῆΐβ 
ἰδ ἴδε ὅτϑὲ εἴπιε {πε ἴεγπι ἰβ υβεὰ Ὁγ ΡΔ0]}, 
δυῖ ἴτ ᾿νᾶ8 εν ἀθηῖν ἕδγα ας το τπα 
τελάετβ.0 [,Δἴεσ οπ, Ροββί ὈΪΥ τῆγουρἢ 
Ῥαυ]5 ἰπθυεπος, ἴεὲ δεοᾶπιε δη δοοεριεὰ 
νοτά ἴοσ ἴδε βϑεοοηᾶ δάνεπι ἱπ δαεὶν 
Ομ τ βεϊδηϊγ. 

ΟΠΆΑΡΤΕᾺ [11].---νεσ. 1. μηκ.» ἰηβίελά 
οἵ οὐκ.» ἴο ὑτίηρ, οὐὖὐ {πε Ρεγβοηδὶ πηοῖίνε. 

͵οντες “ΔΌΪε ἴο Ὀεδγ (ω,. ΡΏϊο, 
Εἴαεε., 9, μηκέτι στέγειν δυνάμενοι τὰς 
ἐνδείας), 85. ἴπεὶ δηχίεῖν οἵ ἰΐ. τὰ {.---ν 
᾿ἊἊ. μόνοι. Ραμ βῆγδηϊ ἴτοπι ἰοπαὶ π 688, 

Δ} τνατα ἴπογα ννᾶ8 {π|6 ογ΄ πὸ 
ΟὨ τι βείδη ξεν βπὶρ; ὃυῖ Ὡς Ψουϊὰ ποὶ 

εἰν δίπηβεῖ δὲ ἴῃς ὄχρεῆβε οἵ τῇς 
εδϑδδίοηΐδηβ. Τηοὶγ πεεὰ οἵ Τιπιοῖἣν 

τῆσδε ἴᾶκε ργεοδάδεηςε οὗ ἢΪ8. 
Ψνες. 3. Τ Ασιετιά., Ομείγοογὶ ἐΐσα ἰὶ. 

τι, ἀλλότριοι δὲ κύνες σαίνοντες μὲν 
δόλους καὶ ἐνέδρας ὑπὸ πονηρῶν ἀνδρῶν 
τ΄. ἃ Τεβ8. 111, 2] ἢ γνναικῶν [ο΄ ΑςἴΒ 
χνὶΐ. 4] σημαίνουσιν. 

Νες. 4. ΟΓ. ΑςΒ χνίϊ. 3,6, 13 ἢ. 
ες. 5. Εεδβυπγίηρ ἴῃς ἐπουρῆι οἵἉ ἐἰΐ. 

1-3α, αἴϊογ ἴπε ραγεπίπειίςδὶ ἀϊρτεββίοη 
οἵ 3δ,.4, Ὀυϊ δἀάϊηρ ἃ (τε8}} γεᾶβοῃ ἴογ ἴῃ 6 
τηϊββίοη οἵ Τοίνυν, υἱς., ἴπ6 ἀροβεῖε᾽ 8 
ἀεβῖγε ἴο δᾶνε ἢΐ8 ρεζβοῃδὶ δηχίεϊν δρουΐϊ 
1λε ὙΠεββαϊοηίδηβ τεϊενεᾶ. [τ 15 πεεᾶ- 
1ε88Β ἴο βιρροβε (νι Ἡοΐπιαπη δηᾶ 
ϑρίειδ) δὲ 11]. 5 τείειβ ἴο ἃ ἐγεβῇ τηξβ- 
δεηζεῦ οὐ ἃ ᾿εϊίεσ (ὙΟὮ].) ἀεβραϊομεά Ὁν 
Ῥδυΐ οὐ ἢίβ8 οὐνὴ δοοοῦηϊ. Αβ ἴῃ τἷ. σϑ, 
Ῥαδυ] ρᾶ8868 ἴο ἴῃς βίπριυϊαγ, ἰο ἐπ ρῃδβίβα 
8 Ρεσβοπδὶ ἱπίεγεδὶ ἴῃ πὸ πιαϊΐεγ ; πὲ 
οὔδηρε οὗ πυπιρεῖ, εβρεοίδ!ν δἔϊεγ τῆς 
ξεπεγίς υ86 οὗ ἴῃς ρἷυταὶ ἴῃ 3, 4, ἄοεβ ποὶ 
ΠΘΟΘββαγ νυ Ῥγονς ἴπδὲ {πε ρἱαγαὶ οὗἁὨ ναζ. 
1 τηδᾶῃβ ΡΔὺ] δ'οῃθς. Τῆς ἀοπιϊηδίης 
δηχίειυ οἵ Ῥδυΐ ννᾶβ δρουΐὶ {πεῖν ἔδιεῃ (5- 
10). Ηε ννᾶβ ονετ)ογεά ἴο πεᾶγ ἰῃδιὶ ἴΠῸῪ 
τεϊδίῃηεἀ “4 Κὶπάϊν τετηεπιῦσαπος" οὗ 
διίπιβεῖῖ, ἀπά ἢς τεοϊργοοδῖεβ πεῖς ἀεβῖγα 
ἴος δἀποίδεσ τηδεϊπρ; δαῖ, νὮ]ς τῆ 8. αἢ- 
ἀουδιεάϊν επίετεὰ ἱπῖο τἢεῖσς ρεπεσδὶ 
ΟΠ είβείδπ ροβίείοη, ἰξ ἴ8 ἴπ6 ἐογτηοσ ὁπ 
ΨὨϊοῆ ὑπβο ἔβη] πε ἄννεῖ 8 (ογ, (86 
τεαπϑιτίου ἰῃ τοὰ πὰ τοδ). -- πίστιν 
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τσ οΑς ἡμῶν. 6. "ἄρτι δὲ ἐλθόντος Τιμοθέου πρὸς ἡμᾶς ἀφ᾽ ὑμῶν καὶ 

ΦἸἼ51" 
" εὐαγγελισαμένου ἡμῖν τὴν πίστιν καὶ τὴν ἀγάπην ὑμῶν καὶ ὅτι 

οὕ. τκι. ἔχετε μνείαν ἡμῶν ἀγαθὴν πάντοτε, ἐπιποθοῦντες ἡμᾶς ἰδεῖν, '"καθ- 

ἘΣ άπερ καὶ ἡμεῖς ὑμᾶς, 7. “" διὰ τοῦτο παρεκλήθημεν, ἀδελφοί, " ἐφ᾽ 
οἷαδΒεὶ, 
ξδαδα οἱ ὑμῖν ἐπὶ πάσῃ “τῇ ἀνάγκῃ καὶ “θλίψει ἡμῶν διὰ τῆς ὑμῶν πίστ- 
“Ῥγίης- 
ἵπεᾷ ξοοὰ εὡς" 8. ὅτι νῦν " ζῶμεν, "ἐὰν ὑμεῖς "στήκετε ἐν Κυρίῳ. 9. τίνα 

“- ΟΠ. τ, γὰρ "εὐχαριστίαν δυνάμεθα τῷ Θεῷ ἀνταποδοῦναι περὶ ὁμῶν, ἐπὶ 
ὰ τεδυπιρ. πάσῃ τῇ χαρᾷ ἡ χαίρομεν δι᾿ ὑμᾶς ἔμπροσθεν τοῦ Θεοῦ ἡμῶν, το. 
ἔς τον νυκτὸς καὶ ἡμέρας " ὑπερεκπερισσοῦ δεόμενοι “ εἰς τὸ ἰδεῖν “ὑμῶν 
Ὡδν᾽", ν λό οοι. Τὸ πρόσωπον καὶ καταρτίσαι τὰ ὑστερήματα τῆς πίστεως ὑμῶν; 11. 

ὰ Ἰουξν. «Αὐτὸς δὲ 'ὁ Θεὸς καὶ πατὴρ ἡμῶν καὶ ὁ Κύριος ἡμῶν σους ἐκατ- 

ψ6 {0 ΧΧ), ευθύναι τὴν ὁδὸν ἡμῶν πρὸς ὑμᾶς" 12. ὑμᾶς δὲ ὁ Κύριος " πλεονάσαι “ἶνες ΜΨΕΤΣΙ 

βυβετίηρ καὶ ἱ πε ύσαι τῇ ἀγάπῃ εἰς ἀλλήλους καὶ εἰς πάντας (καθάπε ρισσε τῃ ἀγάπῃ ρ (ψ. νετ. 3.) 
Α8 ΜΕ] 8 καὶ ἡμεῖς " εἰς ὑμᾶς) 13. εἰς τὸ 'στηρίξαι "᾿ ὑμῶν τὰς καρδίας "ἀμέμ- 

α ἰπιεμεῖνς πτοὺς ἐν " ἁγιωσύνῃ, ἔμπροσθεν τοῦ Θεοῦ καὶ πατρὸς ἡμῶν ἐν τῇ 
(ψ. 4 Οος. 
Υἱ, ο, χἰ!, παρουσίᾳ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ μετὰ " πάντων τῶν " ἁγίων αὐτοῦ. 
4: "“αἰαΐ- 
ταῦβ, δος 
εβὶ τεςῖὶς υδίεπιυβ "" ((δἰνίῃ). 
ΨΩ. αὶ ΠΣ Βυτσίου, Μ.Τ. 447, δὰ Μονίεῖνα 

ΟἿ. Μία. 
Ηϊ. 23 (1Π6οά.) «πὰ ν. 13 θεῖον. 

ε ΟἹ. ἷν. τ6, δῃὰ ςοηΐξαδε ἰἰ. 18. 
ἢ Ὑτδηδὶὶ. δα Νυπι. χχνὶ. 44 (1,ΧΧ), εἰς. ἱ 
Κ δς. “ δδουπὰ ἰῃ ἰονε". 

Νἱέξαυ, 11, 475), 88 ν. 23; (. ΡΒ; 
Ῥ Ο,. ἱν. τ, ἡμεις. .. σὺν αὑτοῖς. 

κιτολ, ““Ἰηϊκίυπι οπχηΐππλ πηδίατυτ ἴεη- 
τδιίοηυτ ἱπςοπβιδηπείὶα δηϊπιΐ εϑὲ εἰ ραγυᾶ 
δὰ Πευτ ςοπβάεπιϊα" (6 1» εξ. ΟἈγ σε, 
ἰ. 13, 5).--πείρασεν, νἱἢ βυσςαββ, ἰΐ 18 
ἱσωρ!οά. 

Ἐσ. 8. Τῇε πεν ρυΐ [ἶὸ ἀπά βρίχῖς 
ἱπῖο δίπλ. κετα, ἴοσ οοηδβιγιοτίίοη οὐ, 
Ματῖ χὶ. 25 ἀπά Αδϑοιι Β ζολαπ. Ογαηρη., 

2515 (ὃ). 5 ἢ 
ψετ. το. Αποῖδοῖ δάαριλιίοη οὗ εἰῃπὶς 

ΡὨγαβεοίορυ, ς7. Ονίεελιδολε γχμμάδη, 
1. 246, 12, νυκτὸς καὶ ἡμέρας ἐντυγχάνω 
τῷ θεῷ ὑπὸ μὸν (Α ραζϑῃ ρᾶρυτυβ ἕγοτῃ 
δεοοπὰ οἵ τηϊγὰ οςαπίυγγ, Α.0.). Το Τφοη- 
πεοϊίοῃ οἵ δεόμενοι κιτ.λ. νὙ1 τπε ἴοτε- 
Οἷπρ ννογὰβ ἰ8 ἴοοβα, δαϊ ργοῦδῦ]ν πιᾶν 
Ὰ ἰουπὰ ἱπ τῆς νἱνίἃ τεα!βδιίοη οἵ ἴῃ 8 
Ὑπεββαϊοηίΐδηβ οδ]εὰ ὑρ δείογε δῖ8 τηϊπὰ 
ὯΒ Ὧε ρτιαϊβεὰ αοὰ ἴογ τπεὶς ςοηβίδηου. 
Τιπιοῖῆγ δά τοϊὰ πὶ οὗ τπεὶνγ ἰογαὶῖν, 
Ῥυὲ πδά εν επιν δοαυδίηϊοα Πὶπὶ 4150 
ἢ βοπλε 1658 ὑγοπηϊδίηρ ἐεπάςης!εβ δπὰ 
Βῃογίςοπιίηρβ ἰη ἴπε στο ; ΡοβϑιδΙγ τμ6 
Ὑπεθβαοηΐδηβ μδὰ ὄνεη δϑκοά ἴογ συϊά- 
Δηςθ οὐ οοτίδίῃ τηλίίζειβ οὐ δεῖϊεῖ πὰ 
Ῥγαςείςε (βεε δεΐον). Ηδεπος Ρδι]᾿8 ερεσ- 
Π688 ἴο ὃς οἡ ἴπε βροὲ ρδίη, ποῖ πλεγεὶν 
ἴοσς {πε βᾶκε οἵ ΠΆΡΡυῪ ἔε!οννβαὶρ (Εοπ,. 1. 
11ὴ, δυῖ το οἀποδῖς δπὰ συϊάὰς 5 (ἰεη 8, 
ΒΌΡΡΙγηρ ννῆδὲ ννὰβ ἀείεςίνε ἴῃ {πεῖς 

Υ -Ξ ὅταν, ἰΐ. 7. 

1 (. αθονε, νεῖ. 4. 
. ἢ. τ, ΟἸεαι. Εοπι. χ]ΐν. 6, 56ρ. ἰΐ, 22. ο 6.4 (οι 

4ᾳ ]υάε τ΄, οἵ. Ενετϊίης : ἀπ 

Σ Ζ 1]. 11. 15, ἰδῖε ἔογγ, τ. Β]458 ᾿ 
68. ἃ Ο[. οῃ Αςίβ χχίν. ὑω » ΓΝ ἘΝ 
; ΓΟΙδιίσ. δα ἴῃ ἰΐ. 12. ἁ Ὡοίε οἱ ν΄. 23 
Η 18, γ, Μουϊι. ἱ. 170. ΕἸ]. κϊ. 5, 1Κ. ἱ. 79. 

τδηδὶϊ. δα.  Οος. ἰχ. ὃ; ψ.. ἔος ἐβουφᾷς ΡΆΪ]. ἱ. 9. 
τὰ ὅες ποῖς ου ν. 23. τοϊερεὶς ((7}. 

τ. νἱϊο τ. 
αω!. Δηρεϊοϊορὶε (γδ-70). 

(αἴτῃ. ΑΒ (8 ννᾶβ ἱπηρτγδοιίςαρῖα ἱπ ἴῃς 
ταεδητίηιε, ἢ ὑγοοοςάβ ἴο υυτὶϊς ἀοννη 
8οπΊῈ Κίπάϊγ δάπιοηϊίοπβ. Τἤυβ τοῦ 
ἔογπιβ ἴΠ 6 ἰγϑῃ εἰ τίοη ἴο ἴῃς βεσοηά ρατὶ οὗ 
ἴδε Ἰεΐϊετ ; αι, 45 υβιιδὶ, 18. ννῖδε εηου σΒ 
ἴο ον οΥ ΔΠΥ οοτγγθοιίοη οἵ τεπιοπβίσαπος 
οη Ὡς δδοῖς οἵ πεδγιν οοτηπηοπάδιίοπ. [ἢ 
ἴδε ῥγάγεγ ὑνῃὶς ἢ Ἰπηπηεάϊδιεῖν ἰοϊ!οννβ, 
Ιοῦ 18 εοποςεὰ ἰἢ σσ, ᾿οῦ ἱπ 12, 13, ἴοσ ἴῃς 
τηδιυγίπς οὗ της ΤἼςββδοπίδη᾽ Β ἕδίἢ ἄοἊβ 
ποῖ ἀερεπὰ οἡ ἴδε βέδϑθηςο οἵ τπεῖγ 
Δροβεῖεβ.0 ΝΥ μδῖενος 16 δῆβννεσ ἴο 
ἴδε ργᾶγεσ οὗ ἐσ, ἴπε βγδυεσ οὗ 12, Σ3 Ἵδῇ 
Ῥε δοςοπηρ  8πεά. 

ει. ΩΣ. κατευθύναι (οριδῖϊνε), 28 Δ4]- 
τελὰγ (Αοὶβ χνὶ. 8-1ο, χνὶϊ. 1). Τῆς. 
δβἰησυΐαν (ο7. 11., 11. χ6, 17} ἱπιρ! 68 δαὶ 
αοά πὰ Ϊεβι15 οουπὶ 88 οπἱα ἴῃ τη 5 σοη- 
πεοῖίΐοα. Ὑῆε νεζῦ ἴδ σοπηπιοη (ε.ρ., ἘΡ. 
Ασίϑβι,, σϑ, εἴς.) ἰπ τῆ ϊ8 βεηβε οὗ ργον ἄδηςς 
ἀϊτοσςπρ δυτηδη δςοιίοηβ. 

γν. 12,13. Τα βεουγίν δηὰ ρυσον οἱ 
πε ΟὨτίβιίδη [πὶ ἅτε τεβίοὰ ὑροη ἰΐβ 
Ὁτοι μεσ ἰονε (80 Ερ. Ατίβε., 229) ; 41] 
Ὀγθδοῆεβ οἵ ἀείες(β οἱ ἁγιωσύνη, ἰϊ ἰΒ ἰπ)- 
Ῥ᾽ϊεά, ὅτε ἄυε ἴο ζαϊϊυγεβ ἔδεσε (οὐ. ἱν. 
3» 6) ; ἐνϑῆ βεηβιδί εν ὈεσοπΊεβ ἃ ἔογτ οὗ 
86 Π βῆ πε85, οἡ 1ῃ 8 νίενν, 45 τυ οἢ 48 ἰπι- 
Δίεηςα οἵ γεβεηίπχεηι. Τῆΐβ ργοίουπὰ 
γάπη “͵8 Δη ἐνετ-ἢχεά πᾶσι Τὶ ἰοοκθ 
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ΙΝ. τ. "λοιπὸν οὖν, ἀδελφοί, " ἐρωτῶμεν ὑμᾶς καὶ παρακαλοῦμεν « “1οευο 
ἐν Κυρίῳ Ἰησοῦ, ἵνα καθὼς παρελάβετε παρ᾽ ἡμῶν "τὸ πῶς δεῖ ὑμᾶς 
περιπατεῖν " καὶ " ἀρέσκειν Θεῷ, καθὼς καὶ περιπατεῖτε, ἵνα περισ- 
σεύητε μᾶλλον" 2. οἴδατε γὰρ τίνας παραγγελίας ἐδώκαμεν ὑμῖν 
διὰ τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ. 3. 'τοῦτο γάρ ἐστι θέλημα τοῦ Θεοῦ, ὁ 

παιὶβ ἰω Εαρ.δ υἱῖ; { 
5, σιίοδυ, Τρ Νν ΔΆ 18,2. ἀν 

ΟΠ ἱειηρεϑῖβ δηὰ ἰβ πδνεσ βδδίκοη ;" 1ἴἘ 
Ὦχεβ ἴῃε Ῥεϊονίηρ' τηλη᾿ 5 {πὶ ἰη τ86 ΝΕ 
|πε οἱ αοά, ὈὉΥ ἀεδερεπίην ἰΐβ νἱτ2] ρονγεσβ 
οὗ στον ; πο ἔοι οὗ ἁγιωσύνη νος ἢ 
βι18. ἰἸοοϑε ἴο ἴῃς επάϊθββ οὐ]ισδιίοηβ 
οἵ τη18. ἀγάπη 1] 5διαπᾶ {μὲ ϑἰγαίῃη 
οἵ τδῖβ 11εὸὶ οὐ ἴῃς δβογυκηγ οὗ αοά᾽Β 
τδυπαὶ δὲ ἴδε επά.---μᾶς δὲ, ν»δδι 
ενες Ὀεοοπιεβ οὗ υ8.---ἁγίων, εἰἴπετῖ (Ω) 
4 ΒΑ η8᾽ (15 1]., ἱ. το, ῃε ννεῖιε, Ηοΐ- 
τηδηῃ, Ζίπηγλες, ϑοππιίάς, Ενετηρ, Κα- 
δίδο, ΕἸηάϊαν, ΝΝΟἝ].), ογ (δ) “ δηρεὶβ " 
(Εχ. ἱ. οἵ; Ῥ8. 80]. χνὶ:. 49, εἰς. Ηδμη, 

ϑοδσδάες, τῆυβ, ϑοδιηϊεάεϊ, 
οἵ () ῬοΙΒ (ο΄, 4 Εβά. νἱΐ. 28, 

χῖν. 9; Βεηρεῖ, ΑἸοτὰ, ΝΝΟὮ]., Αδἰκυντῆ, 
ΕΠΙςοῖι, Πἱρπείοοι, ΜΙ] απ). ΤῊΏε τεπληΐ- 
βοεῆςε οὗ Ζεςῇ. χίν. 5 ([,ΧΧ) ἰβ αἰτηοαοὶ ἀε- 
οἰδίνε ἴος (δ), ἰδουρῇ Ρδὺϊ πᾶν ανε ρυὶ 
Δποῖβες οοηΐεηὶ ἱπίο (π6 ἰεγ; πάν- 
στῶν τηυδί ποῖ ὃὉς ῥγεββεὰ ἴοὸ βιυρροζῖ (ε). 
Ιῃ δὴν ςᾶξε, ἴπε ρῆγδβε ρζοεβ οἱοβεῖν ἢ 

Τῆε ἅγιοι ἅτε ἃ τεϊπυε. 
ἬΑΡΤΕΚ ΙΝ ες. τ- ΟΆΡΤΕ Ν ες. 

τι. δῤεααὶ ἐπεέγμοίδονς (᾽ν. 1-12) ὁ 
ελαΞέξέγ, εἰε. 

γεσ. 1. Βεδβυπιηρ ἴδε τπουρῆὶ οὗὨ ἴϊ. 
11, 12 88 ΨῈΪ] 45 οὐ 11]. 190-13. ΟΥ̓ ἃ ρῥτε- 
ΟΒτγιβίδη ἰειῖεσ ἰη Οχυτῆ. Ῥαρυτὶ, ἵν. 294 
{3 ἐρυτῶ σε οὖν ἵνα, Εὴ; ὁ , ἐρωτῶ σε 

παρακαλῶ σε). 6 ἵνα, τερεαϊεὰ 
οδδηῃ ἴοσ ἴῆς βαίκε οὗ οἰ ξᾶγῃββ8, ἰ8 βυ δ-ἤπδὶ 
(8ο 11., 11], 12) τε ἰπδηϊῖνε, οὐ Μουϊίϊοη, 
1, 206 ἢ. Ῥκὰὶ πίξαπὲ τὸ ντῖϊε οὕτως καὶ 
περιπατῆτε, Ὀυὶ ἴῃς ῬΑτεη 6515 οὗ ργδίϑε 
{κ. καὶ π.) Ι6Δ48 Ὠΐπιὶ ἴο ἀβϑιπια τῃδῖ δηὰ 
ἴο ρίεδά ἴος ἔγεβῃ ργορτθββ δίοηρ ἴπε 
1ἴπεβ αἰγεδὰν 1αἱὰ ἀόννῃ Ὦγ Πίηλβε]ῇ. 

γε. 2. Αἰπηοϑὲ ἃ ρῬαγεηιπαβὶβ, 45 
Βαδβηβεη ροίῃιβ ουἍ ἢ Ὠἷβ βίυαγ οὗ 1-12 
ἐἀῤωἐράία τοῖος. ΤἈεοῖ., τ004,332-358). 

6 ἰπ]υποιίοηβ (παραγγελίαι ἴῃ βεηῖ- 
τοὶ σῪ δεῆϑε, 88 1 Τἰγ. ἴ. 18) ταϊδίς ἴοὸ 
οἰμδϑιῖν (3.8) ἀπὰ ομαγίιυ, (9, το), νἱεἢ ἃ 
Ῥοβίβοσίρι δραϊηϑὶ δχοϊϊοσηθεης δηὰ ἰάϊε- 
ΤΕ55 (11, 12). Ὑγ. ἴογ ἴῃ ςορπῃαῖς 
186 οἵὗἁἉ 1.18 ἴεγπὶ Ὁ γεσ. 8) ἱπ ἴῃς ἰηδβοσίρ- 
τίοπβ οὗ Ὀϊοηγβοροῖ β (ταραγγέλλω πᾶσιν 
μὴ καταφρονεῖν τοῦ θεοῦ) ο΄. Εχῤ. Τὶ... 
Χ. 150. κιτιλ., τῇς οἤδηρε ἴτοτὰ ἴῃ8 
ἐν οἵ νετ. 1 ἄοεβ ἠοῖ πγεδη ἴπαῖ ἴὰς Τἢ68- 

ΨΟΙ,. ἵν. 

. ἦν. 3. 
ἃ Απά 8δο (τεδι}:). 

ς Οα δσίίεϊε ἰὼ ἰηάέσγ. φυςδβιίοηβ, δεα Β]δδϑς, ἢ 47. 
« Οοαῖς. ἰδ. 15. ἔν. 18, Ῥϑ. χχίχ. 5, εἰς. 

βαϊοπίδηβ δείοσε ἰδεῖς σοηνεγείοη σοῖ βο 
ἰη)υποιίοηθ ἔγοπῦ Ῥδὺὰϊ! οἡ ἴξς δυϊμογίν 
οἵ ΟὨτῖβε, νυμῖ]ς δέϊεγνυναγάβ ἴμεν βιτρΡΙῪ 
πεεάεά ἴο Ὀὲ τεπγπἀδὰ οἵ {πε οὈἱ αι 
οἵ τϑεὶς υπίοη (ἐν) νυ τς Νο 
δβισίοῖ ἀϊδετεποε απ Ὀ6 ἄγαννῃ δείνεεη 
ΒοΙἢ ρῃγαβεβ (ο΄. Ηεἰἐπια!]ετ᾿ κ 1... Νανεσν. 
Ἄεσμ, 711), τδουρα ἴδε διά ἴαγβ γαῖδεσς 
ΤΏΟΤΕ βῖἴγεββ οὔ ἴδε διϊμοεῖῖγ. Ἐογ [6505 
ἴο Ἄοοτηπηδηά διά (ς Δροβίίεβ βεετιδ ἴὸ 
08 πΊοῖε πϑῖυγα! [πᾶπ ἴο βᾶὺ ἴπαὶ ἴδ6 
ΔΡΟΞ11εβ ἰββιια οοπηπηδπάβ διὰ τοῦ Κυρίον, 
δυϊ {πε 8εῆβε ἰβ σϑδ!ν ἴδε βᾶπιθ. Τῆς 
ΔΡοβίῖεβ γίνε ιΠπεὶγ ογσάθγβ οὐ {86 δυϊδμογιν 
οἵ {δεῖς οοτηπιϊββίοη δηὰ γενεϊδιίοπβ ΟΠ 
τε ᾿μοτὰ σἤοπι τδῈῪ ἱπέεγργεὶ ἴο Ηἰδ (οἱὶ- 
Ἰοννεῖβ (εὖ Εοῃηι. χν. 30, χὶ!. 2. Βυῖ [18 
ἱπιεσργεϊδθοη πησδὲ ἤᾶνε ἃ, εὦ τὸ 
ἰῃς βαγίηρβ οἱ [68:8 νυ Ὡϊ ἢ ἰογηηεὰ ρατὶ 
οὗ τῆς παράδοσις (ο΄. ΚΝ εἰΖϑίοετ᾽᾿ 8 
ΑῤῥοΞξίοϊδε Αρε, '. 97, 1τ2ο, ἰϊ. 30). Τυ8 
86 ἴΒ ἃη ἜςΠ0 οὗἉ τῆς βαγίηρ ργεβετνεὰ ἴω 
Τὰς χ, τόν 

εγ 3. ἁγιασμός (1η ἀρροἰτοη ἴο 
τοῦτο, θέλημα κλπ τδς διίοϊε Ὀεΐηρ 
δε ργεάϊςαις) τα. τς πηογαὶ ἴδϑυε οἵ ἃ 16 
τεϊαϊεὰ ἰο τῆς Αγιος (ς΄, νετ. 8), νίεννεὰ 
Βεῖα ἰπ [18 ϑρεοῖαὶ δὰ περβαῖϊίνε αδρεςὶ οὗ 
πεεάοτη ἔτοπὶ βεχυδὶ ἱτηρυτγ. ΤὨς 
ξοβρεϊ οἵ [εββ, πη]κο βοπῖε ραρϑη οὐ 18, 
4.6.» (ἰδὲ οὗὨἩ τε Οδρίγὶ αἴ Τμεββδοπίςα 
(σ΄. τιϊρμείοοι ΒΒ Βέδιαὶ Ἑεξαγς, Ρρ. 
257 ἴ.), ἀιὰ ποῖ ἰοϊεγαῖε, τηυςἢ 1688 ἰοβίεσ, 
Ἰοραπιιουβηθθθ ἀπιοηῦ ἰἰ8β ΜΟτβίρρεῖβ. 
Αἱ ὙΤπεβδβαϊοπίςβ 48 δὲ Οοσίπεῃ Ῥδὺϊ ἰουπά 
διὶβ οοηνογίβ ὄχροβεὰ ἴο ἴδε ρεηεϊγδπρ 
ταἰπὶ οὗἉ [Ππἴ ἰπ ἃ ἴαγρε βεᾶρογί. Αβ ἴπ6 
ςοηΐεχε ἰπάϊςαϊεβ, γ. ὑμῶν -- “1δΒε ρεῖ- 
[εοτίης οἵ γοῦ ἰῃ ΒοΙ πε88᾽᾽᾿ (ἄγ. ἰπ ἰϊ8 
δοῖνε βεῆβε, ὑμῶν ρεηίϊτίνε οδ)εςτίνε : 80 
1 ὔπεπηδηῃ, ἘΠΙκοιε Βαῃηθεη). Τῆε δὺ- 
δεῆος οὗ λπγν τεΐεγεπος ἴο δικαιοσύνη ἰ5 
τοιηδεκδθῖε. Βαϊ Ρδυΐ 5 ἀϊα!εοιὶς οα ᾿υ511- 
Βολιίοη νγὰβ οσοδβίοπθα ὃν Ἴσοπίσονεγϑίαβ 
δρουϊ ὁ νόμος νοῦ γετα ποῖ ἔεϊξ δὲ 
Ὑδμεββαϊοηίςα. Βεβίάεβ, ἴῃς “δε εα ̓ ᾽ 
βιδηάδίηρ οἱ τῆς Ὀεϊϊενετ, Ἄνθη ἴῃ τῆαὶ 
Βυπίμεβίβ οἵ ἀοςιτίπε, ἀπιουηιεὰ ῥγϑοιὶ- 
ΟΠ τὸ ἴδε ροβίτοη δϑϑυγεὰ Ὁγ ἴπε ροδβββ- 
δβίοῃ οἵ τῆς ϑρίσγι: τὸ τῆς ΟὨγιβιίδη. [π 8 
πποοπίγονογβία! πὰ εϑοδδίοϊορίοαὶ πιο- 

3 



34 ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ ἃ Ιν. 

Ε Λείεχν. ἁγιασμὸς ὑμῶν, " ἀπέχεσθαι ὑμᾶς ἀπὸ τῆς " πορνείας - 4. “ εἰδέναι 

σἴαρροιι: ἕκαστον ὑμῶν τὸ ἑαυτοῦ " σκεῦος κτᾶσθαι ἐν ' ἁγιασμῷ καὶ " τιμῇ, 
Ἀεὶς αν. 5. μὴ ἂν ' πάθει " ἐπιθυμίας, καθάπερ " καὶ τὰ ἔθνη " τὰ μὴ εἰδότα 
48; 84) 
ἰϊ. 16. 

Ὦ σΡει. ἐΐ. 

ἱ ζε Τοῦ. 
νἱΣ!. 4. 
διὰ: οι. γῇ !. 30. 
οὐ ἰΐ. τι. 
8 20, 3 ὃ). 
Ρύγροες. 

Ὁ 5ς. τινα ἔτοτῃ ἕκαστον (4). 
4ᾳ (7. οἱ 2 Οος. νἱΐ. 11. 

τηεπίβ, Ῥδὰὶ ἰδυρῆὶ 48 μετὰ (πὶ ἴπε ἐχ- 
ξεπεθςς οὗ (ἢε ϑρίγίξ ρσυλταπίεεά τπε 

Ἰανεσ᾿Β νἱηἀϊοαιίοη δὲ ἴῃς επὰ (οὐ ἱ. 9, 
10) Δπά Ἂἷβ8ο ἱπιηρ!ἰεὰ ἢΐ5 εἰμἰςα] Βεπανίους 
ἀυγίηρ ἐπε ἰπίεγναι. Τὰς οοπιραγαῖϊνε 
Ἰαοῖὶς οἵ δῦ δ] υβίοπ ἴο τῆς ἰογρίνοπεββ 
οὗ εἰπβ (εν. 6.5.» 11. 5, 10, 13) ἄοεβ ποῖ 
τρεδῃ ἴπαὶ Ῥδὰϊ (πουρῆὶ ἴῃς ὙὨεββα- 
Ἰοπίαπβ ουἹά ὃς ἱκερὲ βἰπῖεββ ἀυγίπρ ἴῃς 
Βείεξ τπίεγνδὶ 111 τῆς ραγουβία (5. ϑνεζηϊς, 
ὧδν Ολτγίσέ μι ἀΐε δωκάς δεὶ ΡῬαπίμς, 25- 
32); ΡτοθΑΡΙΥ πὸ οςολβίοη μδὰ οδι]εά 
ἴοτ δηγ εχρ]ἰςῖς τεδομίπρ οἡ τι οοπηπιοη- 
Ρίδςε οἵ ἑδτἢ (1 Οοσ. χν. 3, 11). 

νεῖ. 4. Ῥδὺυϊ ἀεπιδπάβ Ἵπαβιν ἔτοπὶ 
τῇεη ; ἰξ [5 ποῖ δἰ Πρὶν ἃ ἰετηϊπίπς νίγαιε. 
Οοπίειηρογαγυ εἴπιςβ, ἰη ἴῃς Κουιδη δπὰ 
Οτδεῖ ννογὶ ἃ, ννὰβ οἤδπ ἀϊβροβεά ἴο σοη- 
ἄσπῃε πηδγῖϊαὶ ὑπ δι πα!πε88 ου ἴῃς ραγὶ 
οὗ πυβρδηάβ, δηὰ ἴο νίενν ργεπυρίαὶ υη- 
οδδβιν 848 ἀδιάφορον οτ δἱ ἰεδλβῖ 88 ἃ 
ςοπιραγαῖίνεϊυ νεπἰδὶ οἤεπος, ραγιουαεῖν 
ἴῃ πιεη (((. ᾿μεοκγΒ Ηἰξέονγν οὔ Ἐπγοῤεαπ 
Μονγαὶῖς, . τοῦ 1., 11. 314. (). Τῆε βαίςς 
ΟΣ Ὑ οὐὗἁὨ ΟΠ τίθει 5 ροϑρεὶ πὰ ἴο δε ἰεάγηι 

ἴάδέναυ. - σκεῦος ([|ἰ.0 “νε88ε] ᾽᾽ -- 
“τε; τε τεηδεσίηρ “" δοάγ ᾽" (οὐ Βαγη. 
νἱϊ, 3) σοπῆϊειδ νυἱτῇ τῆς ποιτηδὶ πηεαπίηρ 
οἵ κτᾶσθαι ("" κεῖ, “ δοφυίγε ; ̓ ᾿ οἵἁἉ τηᾶΓ- 
τίαρε, υΧΧ. Ευϊῃ ἵν. το; ϑ8ῖτ, χχχνί. 
29, Χεπη., ϑγρεῤ., 1. το). Ῥδὰ] νίεννβ πιᾶτ- 
τίαε οπ τηυσῇ ἴῃς βαπιε ἰενεῖ ἃ85 ἣε ὅοεβ8 
πῃ 1 Ὅος. νἱϊ. 2, 9; ἱἰπ ἰϊβ ομαβῖς πὰ 
τε ίουβ ἔογπι, ἰξ 18 ἃ τεπιεάν δραϊπβι 
ΒεηΒ0.41 ραβϑίοῃ, ποῖ ἃ ρταιβοδιίοη οἵ 
ἴδδὶ ραββίοπυ. Εδοῆ οἵ γοὺυ (πε ἰ8 δά- 
ἀγεββίηρ πηε) τηυβὲ ἰεάσγη (εἰδέναι -- Κπονν 
[μον] ἴο, ολ' ῬΒΙ]. ἵν. 12) ἴο ρεῖ ἃ «υἱέ οὗ 
δίβ οὐγῃ (νἤεη πιδεγίαρε ἰ5 πῃ αυεβίίοπ), 
Βυϊ γοὺ πιιιβὲ πηᾶετυ ἐν ἁγιασμῷ (48 ἃ 
Ομ τγίβείδη ἀπν ἂπά νοςδιϊοη) καὶ τιμῇ 
(νἱτἢ ἃ σοττγεβροπάϊηρ βεηῆβε οἵ ἴπε πιοσγαὶ 
ἀϊᾳ υἱιν οὗἁἨ τε τεϊδιοπβῃῖρ). ΤΠῈ ἔνὸ 
Ἰαϊίες ννοτάβ ἰεπᾶά το γαϊβε ἴπ6 οὐτγεηὶ 
ἐβιἰπιδῖθ, ργεβυρροβεά ἤδτε δηά ἰπ νεγ. 6, 
οἵα νἱἕε 88 ἰῆς σκεῦος οὗ Ποῖ Πυβραπά; 
1Π|8 ἰπ ἐδ ἴὐτη νίεννβ δάυ τευ τὶ πη 
8ἃ8 δὴ ἱηβίπρεπιεηὶ οἱ ἴδπε Πυβθαπά 8 
τίρδῖβ οὐ δὴ δίίδοκ οἡ ἢὶβ ρείβοηδὶ ρτο- 

κ 8ες Ηερ. χἰϊὶ. 4. δηά ἱψφπδὶ. σά Ῥοῖγκ. ν. 2. 
Ὁ Ἑτοπὶ ες. χ. 25; (0. 11. ἱ. 8: “'σβοδςε ςδαζαςίετγίδιὶς ἰβ ἱ 

ΡΟ). ἰϊ. 3, ἔοσ τῆς δοςῦβ. ᾿πδῃ. πεῖ πεζ. ἴο ἀδηοὶς 
Σ Ῥβ. χεοίν, :, τ. ϑὲγ. ν. 3; οι. χίΐ. το, δῃά χίϊ!. 4. 

Ῥ' τὸν Θεόν - 6. “τὸ μὴ ὑπερβαίνειν καὶ πλεονεκτεῖν ᾿ ἐν τῷ ᾿ πράγματι 
τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ - διότι ᾿ἔκδικος Κύριος περὶ πάντων τούτων, 

14 Μεες. 1. 35. τὰ Ὁ]. 
᾿ ογδῆςα οὐξοά ἐ δ: 

Ρετῖγυ. Ῥαυΐ, μοννενεσ, οἴοβεβ Ὁ δῃ δῆ- 
Ῥῃαῖίς ννοτὰ οἡ ἴπε τεϊϊρίουβ ἀβρεςὶ (6-8) 
οἵ ἴδε ᾳυεβιίοη ; Ὀεδίάεβ, 485 Ὁσ. Ὀσγυση- 
τηοπά τεπιλσκβ, “ἷβ ἰξ ποῖ μαζί οὗ 
δὶβ ρτεαίπεββ {πδΐ, ἱπ βρίϊε οὗ πἰβ οὖνῃ 
βοιηενναὶ δβοείὶς ἰεπηρετγατηεπῖ, ἢῈ Ὁνᾶ8 
ποῖ δ᾽πὰ ἰο βοοίδὶ ἂπά ρῃηγείοϊοσίςαϊ 
ἕλοιβ δ᾿ [18 ποιίςεδθϊε δὶ ἕ εβοδδῖ- 
οἷονυ [ι45 [ε88 εῇεςι οἡ ἢΐ8 νίενν οὗ πιᾶι- 
τῖλρε ἤεγα ἴῃδη ἰπ τ Οοσ. νἱὶ. Ενεπννεγε 
κτᾶσθαι ἰλίκεπ 45 -Ξ “ ροββεξβ," ἃ υβᾶσε 
ποῖ αυῖτ ἱπηροβδίδ]ε ἴοτ ἰδῖες ατεεκ (οὐ. 
Εἰεϊά, 72), ἰξ ννου]ὰ οπὶν ἐχιεπὰ δε ἰάεα τὸ 
τῆς ἀυτίεβ οὗ ἃ ΟΠτίβιίδη πυδραπά. ΤὨς 
αἰϊεγπδεῖνε τεπάεγίπρ (“ ἀοαυίτε πιαβίεσυ 
οὐ," [υκε χχί. 190) ἄοεβ ποὶ ᾿υδι ἐν τῆς 
““δοὰνγ ᾿" δεη8βε οὗ σκεῦος. 

γες. 6. Οοπιρασζε ἴπε βαγίπρ οὗ γαῦδὲ 
Βίηοη θεη Ζοπιὰ (οη Ὠεαϊ. χχίϊϊ. 25) : 
“Ἰ,οοἷκ ποῖ οἡ τῆν πεϊρῃθουτ᾿β νἱπεναγά. 
17 τᾶου παβὶ Ἰοοϊκεά, ἐπίοσ ποῖ; ἰξ δου 
Βαβὲ επίεσεά, τεραγὰ ποῖ ἴῃς ἐτυϊί8; ἱ 
του Παβὲ τεραγάεα τςδπὶ, τους τΠδη} 
ποῖ ; ἱξίδου παϑῖ ἐουςῃεὰ τΠεη}, εαὶ μετὰ 
ποῖ. Βυὶι [ του δαβὶ εαἴεη, ἔπαπ ἰδοὺ 
ἄοβὲ ε͵εςῖ τπγβεῖ ἔτοπὶ ἴῃς 16 οὗ ἐπί. 
νοῦ δηά οὗ παῖ ψΐοῃ ἰ8 ἴο οοτης "᾿ 
(φυοιεὰ ἰη Βαςδετ᾽β ἦαάα ἀεν Ταππαϊέεν, 
ηὰ εά., 1903, ἰ. 430). Ὑπεῖα ἰβ πο 
οδδηρε οἵ βυδήεοϊς, ἔτοπὶ ᾿ἰςεπείουδβπεδβα. 
ἴο ἀἰδῃοπαβίυ. ΤΏς δβυπάδίοῃ δηά (δε 
εὐρπεπηδβεὶς ἐν τῷ πράγματι (ποῖ τῳ -- 
τινί, Ννίη. 86 44) δῃονν ἴπαι Ῥαὺυΐ ἰ5. 51}}] 
ἀεαϊπρς νἱ τῃς ἐαιπηο τα ον οὗ πιεῃ, δυῖ 
πον 8ἃ8 ἃ ἔοσῃ οὗ κοςῖδὶ ἀἸβῃοπεβίν δὰ 
παυᾶά. ὙΠε τηείϊδρδοσβ ἅτε ἄγαννη ἔγοτῃ 
τγαᾶς, ρεγῆδαρβ 88 ἀρρτορτίαϊε ἴο ἃ ἰγαδϊπρ' 
οοπηπιυηΐγ. ὙΜΏΠςε ὑπερβαίνειν πιᾶν 
Βε ἱπεγαπβίεῖνε (πη ἰϊ οἰαββισαὶ βεῆβε οὗ 
κι ἘΓΆΠΒΡΤΕΒΒ ᾽᾽, [ἃ ργοῦα θῖν σονετηβ ἀδελ- 
φόν ἱπ ἴπε βεπβε οἵ “ ρεὶ ἴῃε Ὀεϊίες οἱ," 
ΟΥ̓ “ ονεσγεδςἢ ;᾽ πλεονεκτεῖν "ἰτ 14τῖν τ-α 
“ρνετσοδοῆ,᾽" “ ἀείγαυδ,᾽" “τ - δάναδπι- 
ρὲ οἵ (2 (ον. νἱϊ. 2, χὶΐ. σ7, 18; Χεη., 
Με. ἰ. 5,.2; Ἡετγοά. νἱϊ. 112). Οοπι- 
Ρᾶτε ἀκαθαρσίας πάσης ἐν πλεονεξίᾳ 
(Ερῇ. ἵν. 9). Ὑῆε ραββᾶρε (τῇ νεῖ. 8) 
βουπ 8 αἰπιοβῖ {κῸ ἃ νᾶριε γε πίβοθπος 
οὗ Τεβὲ. Αβδοσ, ἰΪ. 6: ὅ πλεονεκτῶν τὸν. 



4--τι. 

καθὼς καὶ "προείπαμεν ὑμῖν καὶ ᾿Ὠδιεμαρτυράμεθα. 
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7. οὐ γὰρ « ΟἹ. ῖα. 

ἐκάλεσεν ἡμᾶς ὁ Θεὸς "ἐπὶ "ἀκαθαρσίᾳ ἀλλ᾽ "ἐν ἁγιασμῷ. 8. ὕτοι- ᾿ ρος 
γαροῦν ὁ ἀθετῶν οὐκ ἄνθρωπον ἀθετεῖ ἀλλὰ τὸν Θεὸν τὸν διδόντα τὸ 

9. περὶ δὲ τῆς "φιλαδελφίας Πνεῦμα αὐτοῦ τὸ ἽΑγιον 7 εἰς ὑμᾶς. 

Ἔπι!; 
ἰεκεϊπεὰ " 

οὐ" χρεί αν ἔχετε " γράφειν ὑμῖν. 1 αὐτοὶ γὰρ ὑμεῖς Ὁ θεοδίδακτοί ἐστε“ βήμις " 

“ εἰς τὸ ἀγαπᾶν ἀλλήλους ᾿ 1ο. καὶ γὰρ ποιεῖτε αὐτὸ εἰς πάντας τοὺς 

παρακαλοῦμεν δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, ἀδελφοὺς “ ἐν ὅλῃ τῇ Μακεδονίᾳ. 

(ψ. ἘρΆἈ. 
11. 10): 
οδήεεῖ 
δοὰ 

“περισσεύειν μᾶλλον 11. καὶ φιλοτιμεῖσθαι "ἡσυχάζειν καὶ " πράσ-, ἰδεταν ΟΊ 

(οἱ. ἰϊ, 5, ΕΡΒ. ν. 3), Τεδβι. 1068. ἱν. 6. 

2 Οος. ἷχ τ; Ηεςρ. ν. 12. ΒΕ 
13; Ῥε. 850]. χνί!. ἿΣ, 
Βετεᾶ, εἰς. ε Αεῖΐνε βἰὰς οἵ ἰϊ. 12. 
᾿λϑανοῶς ἴοτ ἃ αυΐει [ἴς,᾿" “" διγῖνε το Ὀς φυΐει"", 
υεὶη655," “. επι. Οἰγη. ἰἰ. 16. 

ς Ερεχεφεῖὶς ἐπβοΐνε, (Μου]ι. 218-219) οὗ οὔ͵εςι. 

νὶςε " (85 
ἘΠῚ ν -Ξ εἰς (, Οος. νἱΐ. 15; ἘρὮ, ἐν. 4: ΝίΩ. ; 

χ Ηεθ. χὶϊ. 0 Υ Αδιῃ Εζεῖς. χχχνίΐ. 14 (ΧΧ). ὙΤῊΝ Ἐξ. 5) Ζ ὅεε οὐ οηι. χίϊ. το. ἃ ΒΙΊαδ5, δὶ ὅο, 5; 
Ἰ Ἰαθοσαιςεὰ ἴω Εοχ ν. 5; 2 (οσ. ν. 14, ζβὶ. Βαγῃ. χχίὶ. 6; [βδᾶ. ν. 

ἁ ῬΒΠρρὶ, 
Εοπι. χν. 20 -- “" ἔς ἀΐϑιίη- 8ες οὔ 2 Οος. ν. 9 δηὰ 
Ὁ τ ““αἰϊεηά ἴοὸ γουγ οννῇ ες ,μ1ι. (πὶ. τς 

Ἰον χ. ἐχετε γραφειν υμιν (ΜΝ ΑΌς, εἰς., «ἀά.), δη ἱσγεσυΐασ δα ποῖ ὑποοτηπιοη 
ἴυγηῃ (“γοῦ πᾶνε Ὡ0 πεδὰ οὗ δῆγοης ἴο νντιῖε γου᾽ 
εἴς., ἴο ἐχομεν κιτιλ. (5ο 1,ὲπεπ]., δ Πα.» 

οοττεςοῖδά ἰη 3. Ὀ "Ὁ, νᾳ., ΟἾγγβ. 
Βδββ, ἐγ. ἱ. 8), δηά ΠΥ ΤᾺ πέρ ρ ρομνν 

(ννεἰβ8β, Βαμηβεη), 45 ἰῃ Η ἴο γραφεσθαι κ.τ.λ. ((τοπι ν. 1). 

πλ' ν π' ίζει τὸν Θεόν. ... τὸν 
"ὐδισϑ αι μενμνν Κύριον ἀθετεῖ. Οηϊγ 
τὸν ἀνθ. Πεῖε 15 ποῖ ἴῃς ψτοηρεὰ δλιν 
θυ τῆε δροβῖϊῖεαβ. ψῆο οοηνε Οοά᾽β 
ογάετζβ.---διότι κιτιλ. -- “ βίποε (ες, ἰἱ. 8) 
τὰς [νοτὰ ἰ8 ἴῃς ἀνεηρεσ (ἔγοῦλ θευξ. χχχί!. 
35; ο΄. ϑ86Ρ. χίϊ. 2; ϑίγ χχχ 6; 1: Μᾶς. 
χιΐ. 6, ἐκδικήσω περὶ ; 4 Μαος. χν. 20) ἰπ 
ΑἸ! τεβε πιδίίεσβ " (οὗ ἱπιρυγιγ). Ηον;, 
Ῥαυΐ ἄοεβ ποῖ εχρίδίη (οὔ. Οοΐ. 111}. 5, 6). 
ΒΥ ἃ ρῥτγεπιδίυγε ἀεαῖῃ (1 Οοζ. χὶ. 30) ὃ 
Ος, δὲ τῆς 1αδὲ ἡυάρτηεης (ἷ. το) ὃ ποῖ ἴῃ 
τῆς βεηβε οὗ 54}. [ἰϊ. τ6, ἰν. 6 (Π]ερτεπιαῖς 
οἸ] ἄγεη ενίάδπος δἵἱ 1.ϑι ἀδῪ ἀραίηβι {πεῖς 
Ῥᾶγεηβ) δὶ Δην τδῖε. 

ψες. 8. ΕἸβενετγε ([. 5, 6) ἅγιον εἰ ΠΊΡΙΥ 
ἀεποίεβ ἴῇς ἀϊνίπε αυδιϊν οἵ πνεῦμα 45 
ορεσγαιίηρ ἴῃ ἴδε Ἵἤοβεπ ἅγιοι οὗ Οοά, 
δυῖ Βεῖε δὰ Τςοπίεχι ἰεπάβ ἱξ ἃ βρεςίῆς 
νλίυς. [πιρυτν 18. ἃ νἱοἰαίίοη οὗ τῆς 
τεϊδιϊ ομβῆ: Ρ δβίδὈ 5 πε ὰ Ὁ ἴα Ποῖν αοά 
Ῥεΐνεεη Ηἰπιβεῖ δηὰ ΟΠ γίβείαπβ ἂὲ θᾶρ- 
εἴδη, νῆα πε ΠΒοΙγ ϑρίγιε ἰδ Ὀεβιοννεὰ 
προη τῃςηὶ ἔος ἴπἢς ρυγροβε οὗ σοηῃβεοσγδῖ- 
ἴῃ ἴδεπι ἴο ᾿ἵνε Ηἰ8 [1ξπἰὶ (οὐ στ Οος. [1]. 
16, νί. 9). Τῆε ρίῆ οἱ τὰε ϑρίτιε ἤεῖε 
δ ποῖ σερασάεά 248 (πε εαγηξδὶ οἵ {πε 
δαΐυτε Κίησάοπι (ἕο νος ἱτηπιογα! ἐν 
ΜΙ ἀϊδαυδ!}}) 80 ταυςἢ 48 ἴδε τηοῖῖνε ἀπά 
Ρονεσ οὗ ἴδε πενν [{{6.---διδόντα -- “τῆς 
ἶνες οὗ," ποὲ ἱπιρίγίπρ σοπιίϊηυουβ οΥ 
βυοσςεββίνε ἱπιραγίδιιοπ ; ρσεβεηΐ 85 ἴῃ Ἷἢ. 
ν. 24: 68]. ν. 8... Ηε ποῖ οἠἱϊυ οἿδἹ]]", δυῖ 
ΒΌΡΡΙεβ {πε διπηοβρῆεγε ἀπά ἘπεγρῪ τα- 
ηυϊδῖτε ἔοσ ἴῃς ἰαβκ.---ἀθετῶν κιτιλ. (οὐ 
ἰ!. 13} τξΞ, ςοπίεσηπβ ὃν ἱρπογίηρ βιοῃ ἰη- 
᾿υποῦοηβ (2-6) 'ἱπ Ῥσδοιίςδὶ 1{π, ἀε!  ετ- 
δίεῖν βεῖβ αϑίἀε {εν δυϊποτίν. Οὐ. 188. 
Χχίν. 16, 17 ἴ., οὐαὶ τοῖς ἀθετοῦσιν" οἱ 

ἀθετοῦντες τὸν νόμον, φόβος καὶ βόθυνος 
καὶ παγὶς ἐφ᾽ ὑμᾶς (ποτ 5[4}} ἃπγ εβοᾶρε: 
οὖ. Ὀεῖονν οπ ν. 3). ἴῃ 2 απ). χίϊ. ο ζ, 
Ναδίμδη ἤχεβ οπ ἴδε 86 ἤβῃπεββ οἵ αν ἀ᾿ 8 
δά] τεγν δη ἃ σμάγραβ δἰπὶ εβρεςία! Υ ννἢ 
ἀξἰείης ἐλε εονινιαπάνεεπέ 7 ἐὰκε [(ογὰ, 

ν. 9-106. περὶ φιλαδελφίας. Οπε 
τηῖὶρῃῆϊ Βανε εχρεοιεᾶ τπᾶὶ δάυϊτεγυ, 
ἘΒΡΕΟΙ ΔΙ νυ πεπ νἱεννεὰ 88 εεἰἤβῃ ρτεδά 
ὌΝ νες. 6), ψου] ἡ πᾶνε σοῖς ὑπάει 
Φ.. δυὲ τῆς ἸΔίίες θεδτβ πιδί ΠΥ πετα οα 
σμδγεν δπὰ 1 θογα εν, ἃ ΟὨίβείδη ἱπηρυΐβα 
ΟΥ̓ ἱπδίίηοϊ ΨΠὶοΠ 8εὲ πὶ ἴὸ δᾶνε ζοπΊδ 
τῆογα ἡδίυγα! υ ἴοὸ με ΤἼἢεββδ οηΐδηβ πδῃ 
εἰῃὶσαὶ ρυτίγ. “Α πενν ογεεὰ, [κῈ ἃ πενν 
ΤΟυπίΓΥ, ἰ8 ΔΠ ἀπ ΠοπΊεἶν ρΐαςε οὗ βοὐουγη, 
Βυῖ 11 τλᾶκεβ πηξεη ἰεᾶῃ οὐ οπὲ ἃποίπεσ 
δηὰ Ἰοῖπ παπᾶ" (Ε. 1,. ϑιενεπβοη). 

ψὲν το. Ὑπεῖγ ἀγάπη ν»ὯΒ πὸ ρϑτο- 
οὗία] αἰδεςείου, Ὀυϊ πείϊπο ννᾶβ8 ἰξ ἴο Ὀ6 
ἔχΒΒΥ οἵ βδῆονυ. πιυςῇ 1658 ἴο Ὀ6 τηδθ δη 
ἐχουβε ἴοσ περὶ εςτίηρ τῃ΄ ἰς ογάϊπασυ δυβὶ- 
ὯΕΒΒ (ΙΙ 12); 1{π|8 ᾿νου]ὰ ἀϊδογεάϊξε {ἘΠ επὶ 
ἰπ τῆ6 εγεβ οὗ ἴπῸὸ ὈυεῪ ουϊδίάς Ρυ8]:ς 
(πρὸς -- ἰη ἰπίεγοουζδε οἵ τεϊδιίοπβ τυ} 
δηὰ βᾶρ {πεῖς ονῃ ἱπάερεπάεποα. ϑυςῇ 
8εεπ8 τῆς ἰεδδϑὶ νἱοἷεπὶ νὰν οὗ ἐχρ  δἰπίπρ 
τῆε τγαπϑιτίοη ἰῃ καὶ φιλοτιμεῖσθαι κιτιλ. 
Τῆς σςῃυτοῇ ννᾶ8 Ἀρρδγει εἶν ςοπηροξεά, ἴος 
τῆε πιο: ᾿ ρατῖ, οὗ ἰταάεδηγεη δηὰ ννογκίῃ 
ΡΕΌΡΙε (χερσὶν ὑμῶν, “7 Εεπδη’ 8 5. Ῥαμὶ, 
246 (.) ψυἱτἢ ἘΠ εὶς λπλ]Πεβ, δὰϊ ἔπεγε πᾶν 
πᾶνε ὕξεη δβοπὶς ψνθα  [ ΕῚ τηθπηδεῖβ, 
ΜΏοΒα Τμαγῖν ψν88 ἰπ ἄδηρες οἵ δείηρ 
αὐϑυθεά. ΟἿ, Ὠεπιοκ., Οἰγηέλ., ἢ]. 35: οὐκ 
ἔστιν ὅπου μηδὲν ἐγὼ ποιοῦσιν τὰ τῶν 
ποιούντων εἶπον ὡς δεῖ νέμειν, οὐδ᾽ αὐτ- 
οὺς μὲν ἀργεῖν καὶ σχολάζειν καὶ ἀπορεῖν. 

νεῖ. 11. φιλοτ. ἡσυχάζειν ων 



". 12. ἵνα περιπατῆτε 

τος. ν. δενὸς χρείαν ἔχητε. 
Ι 

(ΗὉ. ν 

ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣΑ Ιν. 

σειν τὰ ἴδια καὶ ἐργάζεσθαι ταῖς χερσὶν ὑμῶν, καθὼς ὑμῖν παρηγγεί- 
᾿ εὐσχημόνως πρὸς " τοὺς ἔξω καὶ ' μη- 

13. οὐ θέλομεν δὲ ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, περὶ τῶν κοιμωμένων, 

τᾶ, εἰς). ἵνα μὴ λυπῆσθε καθὼς " καὶ οἱ "λοιποὶ “οἱ μὴ ἔχοντες ἐλπίδα. 14. 

το ἔρχᾳ. αἰ γὰρ πιστεύομεν ὅτι Ἰησοῦς ἀπέθανε καὶ ἀνέστη, " οὕτω καὶ ὁ Θεὸς 
Ὦ ἐε. Ῥα- 

ἢ Η Ὴ “. 84Ρ. ἰὶ. «τ. ΠΑΝ ροϑιας 

τιόγοη). Τα ρῥτγοβρεοὶ οἵ με βεςοπά δά- 
νεηὶ (ἴν, 13 ζ., ν. 1-10) δεθπῆβ ἴο πᾶνε 
ταδὰς βοπῆα ἴοοδὶ ει δβυβίαβίβ ἔεεὶ τπδὶ 
ἰξ νᾶβ βυρεγῆυουβ ἕο ἴπδπὶ ἴο ρῸ οῃ 
ψνοσικίηρ, 15 τῆς ννου]ὰ ννᾶβ ἴο Ὅς Ὀγόκβη 
Ὁ ἱπηπχεάϊδιεῖγ. ΤῊΪΒ ἔδνεσίβῃ βυπιρίοπι 
οοςυρίεβ Ραμΐ ποτα ἰη {πε ἀΐαρποβιβ οἵ 
δἰ8 βεοοηά ἰεἴϊεσ, δυϊ ᾿ξ τῆλυ ἤᾶνε Ὀδθη 
Ῥιεβεηῖ ἴο δίβ πηὶπὰ μεῖε. Εογ ἱπβίδηςεβ 
οὗ ιμῖδ οοτηπίοη ῥῇδδε ἰῃ υπδαϊδποεὰ 
ταὶπὰβ σοπιρᾶγε ἴδε βίογυ οὗ Ηἱρροϊγιυβ 
{(Οονινη. θα α"., ἵν. 19) οι ἃ Ῥοηῖις δίβῃορ 
ἔῃ ἴῃς βεοοηδ οδηΐυγυ ννῆο τι ϑἰεὰ 18 
Ῥεορῖε ὈῪ Ῥγορμῃεβγίηρ ἴδε δάνεπι νἱτ πίη 
8ἰχ τηοητῆβ, δηὰ 50 ἃ γεςεηὶ ουϊϑυγδὶ οὗ 
ἴδε βᾶπ|Ὲὲ διιρεγβιϊ το ἴῃ Τιῖροὶὶ (ὑ7ε:ἐ- 
»πἰησίεν Οαξεέέθ, Νον., 1800) γνπεῖς “ (δε 
τεροσὲ {παὶ τῇς επά οὗ τῇς ννογ ἃ υ"Ἱ}} 
φοπῖα οὔ Νονεπθες 13 ργοάυσεά “ ἃπ 
Διλλχίηρ βίδῖε οἱ δῇδισβ.υ Τῆς [βγας]εβ 
8416 βεηάϊηρ {πεῖς ννῖνεβ ἴο ῥῬγᾶγν ἱπ ἴῃ6 
δυπαρορυεβ, ἀπά τηοϑὶ ψοσκιηεη Πᾶνα 
ςεδϑεά 'νοτίς. ερίοσβ σεΐιβε ἴὸ ρᾶγ {δεὶσ 
ἄεδιβ, 80 τμδὲ ἰγαάςε ἰδ αἰτηοβὲ ρδγαϊγβεάᾶ." 
-- καὶ πράσσειν Ριδῖο υ8ὲ8 ἃ 
βἰπυὶϊας ἐχργεββίοη ἰῃ Π18 Κεῤμδίίς, 406 Ὁ 
(ἡσυχίαν ἔχων καὶ τὰ αὑτοῦ πράττων) ; 
δυῖ οὗ ἴδε ΡΒ οδορῆεσ ψνἢο νυ πάγανβ ἴῃ 
ἀεδβραὶς ἔτοπὶ ἴδε ἰανν δββηεβθδ οὗ ἃ ψοτχὶ ἃ 
ΨΒΙοἢ Πα ἰ8 ἱπιροΐεπι ἴο ΒεΙρ (8ϑες δ]8δο 
ΤΒοτηρβοη᾿ Β ποίε ου Οὐγβ.ν 526). 

νν. 13-18. περὶ τῶν κοιμωμένων. 
Ψε ει. 13. δὲ, δἤξες οὐ θέλομεν 88 ἃ 

βἰηρίε Ἔχργεββίοῃ.----αἰεοιίοη ἔογ με 1ἷν- 
ἱπρ 888 ποῖοι βἰδε, υἱξ., μη861 68} 80] 1οἱ- 
τυᾶς ἴος ἴδε ἀεδά. ϑίπος Ραυὶ ἱεῖ, 
βοπιε οἵ ἰῆς Τπεββαϊοπίδη ΟἸ γί βεῖδπβ μδά 
ἀϊεοά, απὰ ἐπε βυγνίνοβ νγεσζε ἀϊβίγεββεά ὈῪ 
τῆς ἔεατ ἴπδι {πεβς τνουἹὰ ἢ τνε ἴο ΟΟΟΌΡΥ 
ἃ φοβίτοῃ βεοοηδγυ ἴοὸ ἴμοβε Ψῆο ᾿ϊνεά 
τη} τῆς δάνεπι οὗ τπε Ἰνοτὰ, οσ ἐνεη παι 
πον Παὰ ραβδϑεά Ὀεγοπᾶά δὴν βδυςμ ρᾶτγ- 
εἰςὶραοη δὲ 411. Αὐ Οοσγίηιῃ ϑοῦια οὗ 
τῆς Ἰοςαὶ ΟἸτίβείδηβ ἔεῖς τπ|8 δησυΐβῃ 80 
ΚαδΏΥ, οἡ ΒεΠ δ] οὗ {τἰεπάβ δηὰ σεϊδιϊνεβ 
το πλὰ ἀϊεὰ ουϊείάς τῇς σπυτοῖ, τἴῃδὶ 
{πεν Μμεγα ἴῃ ἔπε μῦς οὗ δείηρ Ὀδρεϊβεὰ 
25 ἴμεῖγ τεργεβοηϊδεϊνεβ, ἴο δῆβυσε τπεῖγ 
Βηδὶ 188 (1 Οοσ. χν. 20). ὙΤμε ςοποόσζη 

ο ὦ". Τδεοξη. 56), [ῤῆ. Αμὶ]. 1250, ὅδρ. ἰϊ. 22, εἰ, 18. Ῥύ.ε. 

οὗ ἴδε ΤἼεββαϊοηίδπβ, ποννενεσ, ννῶβ ἔοσ 
τῆεῖν ἔε!]ονν-ΟἸσίβιίδηβ, ἰθ τῆς ἱπιογτηςάϊ- 
δῖε βίαϊε οἵ Ηδάεβ. Αβ ἴῃς ρσοῦεπὶ πδά 
ποῖ δείϑαεη ἀυτίηρ Ρδυ}5 βίδα αἱ ΤΠεββᾶ- 
Ἰοπίςα, 8 πονν οἴδεσβ τῆς σπυτσοῦ ἃ τεᾶξοη- 
8016 βοϊυκίοπ οὗ ἴῃς ἀϊῆσυ εν (13-18).--- 
οὐ θέλομεν δὲ ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ςοπίταδι τε 
οἴδατε οὗ ἱν. 2, ν. 2, δΔῃὰ οοπρᾶτε (ῃς 
ογάϊπαγυ ερ᾽ βιοϊαγυ ρῆγαβεβ οὗ ἴῃς ραργτί 
{ἔκῤοε.. 1008, 55) δυο 48 γεινώσκειν σε 

ὦ (ςοπγπιοπὶν δὲ {πε Ὀερσίῃπίηρ οὗ ἃ 
Ἰεϊίεσ, ἐῥ Οοἱ. 1ἴ. χ; ΡΒ]. 1. 12; 2 Οοσ. 
ἰ. 8, πὰ νἱι ὅτι, θυϊ Πεῖα, 88 ἴῃ τσ Οοσ. 
χίϊ. 1, ΜΠ} περί).---τῶν κοι -- 
ἐδ ἀεαὰ ἐπ ΟἈγὶδέ (16), ἃ ἑανουτιῖς ]ετν- 
ἰδ εὐ ρμεπιίδπι (Κεππεάγ, 5ὲ. Ραμῖ'ς Οοπε. 
οΥΓ Καεὶ ΤἼὶηρε, 247 ἴ., πὰ οὐ, Ἐτίε8 ἰπ 

εἰἐσολνῖζε ΓᾺΡ πεμίεςέ, Ὑὲςς. ἱ. 306 4.), 
ποῖ υηκπόνη ἴο Οτεεῖς δηὰ Βοιδῃ [Ἰξεγὰ- 
ἴυτα.---οἱ λοιποὶ, κιτιλ., ο΄. Βυϊοδετ᾽ 8 
ϑονις Αεῤεείς οὗ ἐπε Ογεεῖς Οεπδμς, ΡΡ. 
153 ἢ, 150 (. Ηορε [8 ἴῃς ἀϊδεὶπρυ δδιηνσ 
ποῖε οὗ ΟὨγιβιίδῃβ ἤεγε ἃβ ἱπ ΕΡΏ. ιἱ. 12; 
ΟΟΙ. ἱ. 22, εἰς. 

νεῖ. 14. ὕπιϊκε βοῖῖε οὗ τδε Οοεγίη- 
τϊληβ (1 Οογ. χν. 17, 18), (ἢς Ὑπεββα- 
Ἰοπίαπβ ἀἸὰ τοὶ ἄουδιὲ {με ἕλοι οἵ ΟΠ γ5ι 5 
τεβυγγθοιίίοη (εἰ οὗἨ σουτϑε ἱπιρ ϊε8 πὸ 
υποεγιδίπιγ). Ῥδυΐ δββυπιεβ πεῖς (Δ ἢ 
ἴῃ ἰτ δηὰ ἀγρυεβ ἔγτοπὶ ἱῖ, Τπεῖς ννά ἀπὰ 
πδῖνας Ὀαϊϊεῦ ἰη ΟἸγίβι β δάνεηι νη 
τπεῖγ οὐνι 1 δείπης ννᾶβ ἴπε βοῦγοα 
οὗ ἐδεῖγ ἀϊδίσεββ. Ῥδὺ] 51}}} βῆασεβ (παῖ 
δεἰϊεῖ (17).---διὰ τοῦ Ἰησοῦ 15 Δη υπυδυδλὶ 
εχργεββίοῃ νυ ῆίο τσ ϊ, 80 ἔδυ ἃ8 ρτδτη- 
τηᾶσς ἰ8 οοηῃςεγηοάᾶ, ργὸ εἰἴπεσ νυ τ᾿ κ. 
(80. 4.9.» ΕἸ1ς., ΑΠοτά, Καδίβοι, Γἰρῆι- 
ἴοοι, Εἰηάϊαγ, ΜΙΠραη) οὐ ἄξει. ΤΒε 
Ἰαῖιες ἰβ ἴπε ρῥγείεσα!ε σοπϑισυςτίοη (80 
τοοβὲ δἀϊϊοτβ). Τῆς ρῆγαϑε ἰβ οἱ πεεάεά 
(7. 15) ἴο 1ἰπῖς τ. κ᾿ ἴο ΟἸγίβιίδπβ (80 
ΟἾγυβ., Οδἰνιη), ἴοσ τἴμε υπδθαϊενίηρ, ἀελά 
ἅτε ποῖ Ὀεΐογτε τῆς υνγοτ᾽ 8 πιϊπά, δηὰ, 
Ἔνεῃ 80. ἐν νου]ϊά ῃανες ὕδθεηὴ τῆς παίῖυγαὶ 
Ῥτεροβίἰοη τ 16); ποῖ ἄοεβ ἰξ τηεᾶπ 
πιατιγτάοτη. ἴπ ἴῃς ᾿ἰρῃξ οἵ ν. ο (ο΄. 
Εοπι. ν. 9; 1 Οοζ. χν. 21), ἰξ βεοῖηβ ἴο 
οοηπεοξ 1659 αννκννασάϊν νἱἢ ἄξει, που ἢ 
ποὶ τ “δῖ τῆς ἰηιϊεσοαεββίοη οὗ [εβυ8᾽᾽ 
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15. τοῦτο γὰρᾳ 5 “Ἴβοεε 
ὑμῖν λέγομεν "ἐν λόγῳ " Κυρίου, ὅτι ἡμεῖς οἱ ζῶντες οἱ " περιλειπό- ἔπει » 
μένοι εἰς τὴν παρουσίαν τοῦ Κυρίου "οὐ μὴ " φθάσωμεν τοὺς κοιμη- ΤΟΝ ' 

ἱ, 6 κῃϑὰδ Αδϑς. 14. ἱν. τό. 
(ΒεσἊ). 

(Βυϊδετίοτ). ]1εϑ08 ἰβ οὐδ ἄρεηὶ ἰῃ 
τῆς 8πᾶ] αςῖ, ςοπηπιἰδβιοηθὰ ἴο σαῖβε δηὰ 
ταυδβίες ἰῃς ἀεδά (ο. ϑιλΠεϊη, γαλνὸ. Κ. 
ἀεμὶ. ΤΑεοὶ., 1874, τ8ρ ἔ,, ἀπὰ ϑεδείεετ, 
Ῥὶς ῥαμὶ. Ῥοννιεῖ “" Ὀπγελ ΟἈ γί ςίμς,᾽" τοο7, 
57 4). ΤΠε ἀϊνίπε πιδδίοῃ οὗ {πε ΟὮσίβὲ, 
ΜΏΙΟΒ ἰδ ἴο ἔοστῃ ἴδε οἱϊπηαχ οἵ τπίπρ8, 
ἱηνοῖνεβ (πε τεβυτστεοιίΐοη οὐ τς ἀεδὰ 
νο ἅτε Ηἰ8 (ν. το). Απὺ βεπεζδὶ σεβυσ- 
τεςτίοη ἰ8 ουἱ οὗ ἴπε ᾳυεδιίοη (80 Ὠϊά., 
ν:: δὰ με απ οὐ π' 

Ἂ ᾿ ὡς ἐρρέθη, ἥξει ὁ Κύριος καὶ 
πάντες οἱ ἅγιοι μετ᾽ Ἀνεαῖν ᾿ 

κυρίον. Οπ ἴδε ἰεπάεηογ οἵὗ 
τῆς ΝΙΤ. νυυτίτειβ ἴο γεβεῖνε κύριος, νυ τἢ 
[18 ΟΟΤ. ρῥγεάϊςαϊεβ οἵ ἀϊνίπε αυϊποτίυ, ίος 
εβυ5, ο΄. Καιιεπθυβοῖ, οῤ. οὐέ., 1Ϊ. 522. 
40} 8 υδεὲ οὗ τῇς ἴεττα ζοεβ δδςῖκ τὸ 

ΟἸὨεῖβι᾽ β ονγῃ οἰδίπ ἴο κύριος ἴῃ τῇς Βἰρδοτ 
βδεηβε οἱ Μδειῖς χίΐ. 35 (.---λέγομεν. π- 
τταβὶ τῆς οἴδατε οὖ ν. 2 ἀπά [86 ἰδησυᾶρε 
οὗ ἰν. τ. Ενίδεπεν Ῥαὺὰϊ παά ποὶ Βδά 
εἶπε οὐ οοζδβίοπ ἴὸ βρεᾶκ οὗ ϑυςῇ ἃ Ἴοη- 
πἰπρέπου, Ἀνάνου Βε ννᾶ8 Ὑάθα εὐβρβεδερρᾳ 
λόγῳ κυρίου τηδγ πιεδη εἰϊμεσ (α) ἃ φιοῖα- 
ὕοη (κε Αςὶδ χχ. 35) ἴτοτῃ ἔπε βαγίπρβ οὗ 
7εευΣ, οε (δ) ἃ ργορμεῖίς γενεϊδιίοη νουςἢ- 
βαίεὰ ἴο Ῥδυ] Ὠίτηβεϊξ, οσ ἰο 5:]ναηυβ (εὐ 
Αοῖδ χν. 32). ἴπ τπες ἔογτηδσ οἂβε (80, 
διθοης τιοάεγῃ εὐϊίοτθ, ϑομοῖι, Ενναϊά, 
Ὀτγαπιαοηὰᾶ, ΝΝΟὮ].), ἀπ ἄγραφον ἰδ οεἰϊεά 
((αἰνίη, Κοςῖ, δ ειζβᾶςϊες, ΕἌϑοῖ, ΡῬανῖ- 
ἡμπίδνιμς, 238 {.; Εορεβ, ἐΐε δγμεὰς έϑμ, 
153 ἴ.; Μ. ἀορυεῖ; νδῇ ἀεσ ΝΊεβ, 15-17; 
Ο. Ηοϊεσπιαπη, Χΐζε οΥΓ Ἴεσμς, το; νοη 
ϑοάδη) θυῖ ἰξ 18 εν! θπῖν ρίνεπ ἴῃ ἃ ἔτες 
ἔοετη, ἃπὰ ἐπε ργεςίδβε ννογὰβ σαπποῖ (ενεη 
ἰῃ νεῖ. 16) θὲ ἀἰϊβεηϊδηρίεά. Βεβίἀεβ ννὲ 
βῃουϊὰ εχρεςὶ τινι ἴο Ὀε δάδεδ. ἴ9η]|ε88, 
τποτείοσς, ννὲ ἃγὲ ἴο [πίηἰς οὗ ἃ ργιπιίτῖνε 
οοἸϊεςιοπ (1μακε, Αν»εεγ. Ἄομτη. ὙΤΑεοί., 
1ροῦ, 108 {.) οἵ οὗ ϑοπὶε ογὰᾷϊ ἰγαδιτίοη, 
(δ) 15 ργείεγδαθϊε. Τῆς οοπίεηϊβ οὗ Μαῖι. 
χχίν. 31: (ραγὶ οὗ ἴῃς 8π|4}} ἀροςδίυρδε) 
ἍΓΕ ἴοο ἀϊβ5᾽γηῖϊας ἴο ἕδνουτς πε οοη͵δοίυγα 
(Ρεῖς, Ζίπιπιες, νν εἶβ8) ἐπδὲ Ῥαὺϊ ννᾶβ 
τηϊηκίπρ οὗ τἷ8 βαγίῃρ 88 οὔττεπὶ ρεῖ- 
ὯΔΡΒ ἱπ ογαὶ ἰγδάϊτιοη, δηὰ τῃς Ο.Τ. δη- 
ΔΙοΡῪ οὗ λόγος Κυρίον ( -- (οὐδ ῥτο- 
Ῥδεῖς τνοτἅ), τορεῖδος τ ἱῈ ἢ τῆς ἱπέεγηδί 
ῬτοΟΌΔΟΙΙ  ἶεβ οὗ τῆς οα86 (Ῥαυ! ἀοεβ ποῖ 
τετηϊπἃ {πεπὶ οὗ ἰξ, 28 εἴβεννβεε ἰη τῇς 
ερίβι}Ὲ) πλᾶκε τ ὁπ ἴπε ΠΟ] ς ποτε ΠΕ ν 

γες. 15. 

162). 
τ Οἵ. Ἠεδ. 

ΦΙΧΧοῖι Κίηξε χχ. 35, “" Ὠοταηίηὶ ἤοπιίως εἰ ααδδὶ 60 Ἰοᾳυδαῖε" 
Ἢ 2 Μεος. ἱ. 31, υἱϊί. 14, εἰς. ἃ Δ ΒΥ ἘΦ το ην᾽ (0 ὅτ, νὴ, 13). ϑκρ. νἱ ἀν οἷς. 

ἴῶδι Ῥδ}] 18 γερεδιίηρ ψογάβ μεατά ἰῃ ἃ 
νἱδίοη (ωἡ 2 Ὅοσ. χὶὶ. ο; δὸο ΟΒσγϑῖ., 
Ὑπεοά., εἰς., οἸοννεὰ ὃγῪ ΑΙΐογά, ἀε 
γνεῖϊςε, ΕἸ] οοῖε, Ποάβ, 1,ὐπειλδηπ, αο- 
ἄει, Ῥαγει: Ῥανίμης μπὰ Ἅέξης, 53 1., 
Θίπιοη : ἀδε Ἐεβοίσετε ες 4. Ῥακΐκς, 
1οο, ΕἸἰπάϊαν, ἱρμαοοι, ΜΙΠραη, [.πὲ- 
Κεη). ΟΥ ἴδε ἀϊδουκδίοη 'π Κπονπρ᾽Β 
γὲέμοςς ο7 ἐὰε Ἐῤῥξέίες, 408 ἴ,, ἀπιὰ Ἐείπε᾿ 5 
3, ἐϑμς Ολγίσέμς κ. Ῥαμίμς, 178, 170. Ἰμαῖετ 
ἴῃ ἴἢς ΤσεδηϊυγΥ ἃ βἰπηῖϊαγ αἰ βησυ Υ νεχεὰ 
τδε ρίουβ εν ῆο στοῖς Εουγ Επάγαβ 
ν. 41,42: 1 «αἰά, Βκὶ ἰο, Ο 1,ονά, ἐκοι 
αΞὲ νιαάς ἐλε ῥγονιέβ ἰο ἐλοδα τολοὸ «λαϊϊΐ 

δὲ ἐπ ἐλε ἐμά : απά τοκαὶ «λαὶϊϊ ἐβεγ ἀο 
ἐμαί ἄασε δέεμκ δείογε μς.. . .  Απά Ἧς 
φαἱὰ ἰο νε΄, 1 τοὐἱΐ ἐκοκ νεν ἡκάρνιεη ἰο α 
γίηρ; ας ἐδμέγε ἐξ πὸ εἰασΐπεςς οΓ ἐδλοσε 
ἴσλο αγέ ἰαξέ, το «παὶϊ ἐλεγε δέ πο ςιοίζέμσε:ς 
ΟΥ̓ ἐλοτα τοῖο αγό γε. ἨΗΐ!δ8 τπδοσν 
8. ἴῆλι {πε ργενίουβ ξεπεγδοπε οὗ [δγδεὶ 
ΨΠ ὈῈ δ5 νψε]] οΥ̓ 258 τμεῖγ ροβιεσὶ τ ἰῃ ἐἢα 
Ἰαϊῖες ἄδυβ. Ευγίπει οἡ (χί. σ4 7) Βὲ 
ταῖβεβ ἃπὰ ἄπδννεῖβ ἴῃς αυεβιίοη ννδεῖπες 
ἴξ νναβ θειϊεγ ἴο ἀϊς Ὀείοτε ἴδε ἴαβὲ ἄδγβ 
οἵ ἴο ἴἷνα ὕπὶ]} τ18εν σάπια (1πΠῸ Ῥῆγαδβε, 
ἐλοσς ἐκαέ αγο ἰε7ὲ, ἀἶο ταὶς βυηις,᾽" μάν 
28 «- Ῥαυ] 5 οἱ περιλειπόμενοι). ΠῚ 
βοϊακίου (νος ϑίεοκ, ἴῃ λοι. Μ»» 
τοί, ΤΑεοῖ., 1883, 500-524, οὐάϊγ τεργαγάβ 
885 ἴδε λό κι οἷχ᾽ ΤΏεβα. ἵν. :ς; βε6ὲ 
ϑομπν τ᾽ 8 τείαϊλύοη, ΡΡ. 107-110) ἰ5 τς 
ορροείϊε οἵ Ραυ] 8: ἐλοβφ τὐῖο γε ἰεΓ[ γέ 
νιοῦε δίε:σσὰ ἰδαπ ἰδοφς τοῖο παῦε αϊφά. 
1 δί8 ἀϊβῆςσυ! τὴδϑ ἐεἶς ἴῃ [εν δῃ οἰγοῖςβ 
ἀυτίηρ ἴδε ἢγβὲ δαϊῦ οὗ {δε Τεπίυγυ, ἰΐ 
ΤῊΔΥ ἢᾶνε δῇεςιεὰ τποβε οὗ ἴῃς ΤὨεβδβα- 
Ἰοπίδη ΟὨγίβείαπϑ ψγπο δά Ὀδεη ἰογπιεσῖν 
οοπηεδοϊιεὰ νἱϊ {πε βσγπάρορις, Ὀυὰϊ τῃς 
ΠΚεποοά ἰ8Β τπαὶ Ῥαὺ]β ἰδηρυαζε ἰ8 
οοἱουγεὰ Ὀγ δὶβ οὐνη ]ενν8ἢ ἐγαϊπίπρ (οὐ. 
ΟΒαδτῖεβ οἡ “4:-ς. 1:α., ἷν. 15). ΤΒς π|ῖ8- 
υηδετβιαπάϊηρ οὗὐ (πε Ὑδεξβαϊοπίδῃβ, 
ψ Ὡς ἢ μδά Ἰἰεᾶ το «μεῖς βδοῦγον ἃπά ρες- 
ΡΙεχίεν, ννᾶβ ενϊάεπιν ἄυς το τῃς ἔδει 
τπδὲ, ἴοσ βεοῦηε σεάβοη οἵ ἃῃποίπεσ, Ῥδὺυὶ] 
πιδά ποι πιεητίοπεᾶ τε Ροβϑ δ: Πὴ Υ οὗ λῃ 
ΑἸ τβείλπβ ἁγίηρ Ὀείογε ἐπε βεσοπά δά- 
νεηῖ (80 βιιτε ννᾶβ με ἰῃδὶ 411 υνουϊά φοοῦ 
βυγνίνε ἰὉ), σουρίεά νν ἴδε δος τπδὶ 
ἀτεεκβ ἐουπά ἴτ πατά τὸ ρταβρ Ψῇμαῖ ἐχ- 
ΔΟΙν τεβυγγεοιίοη τηεᾶπὶ (ε΄, Αοῖδ χνὶϊ. 
31) ἔοσ Ὁ" βιίδπε. 
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“ 6. ἢ. 

ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙ͂Σ Α Ιν. 16--τ8. 

θέντας " τό. ὅτι " αὐτὸς ὁ Κύριος ἐν κελεύσματι, ἐν φωνῇ ᾿ἀρχαγγέλου 
ἀρξεῖο μὲ καὶ ἐν " σάλπιγγι Θεοῦ, καταβήσεται ἀπ᾽ οὐρανοῦ, καὶ " οἱ νεκροὶ "ἐν 

χ ]υάεο: 
ἴο ϑυπη- 
τῆς 186 

. Χριστῷ ἀναστήσονται πρῶτον" 17. " ἔπειτα ἡμεῖς οἱ ζῶντες, οἱ 

περιλειπόμενοι, “ἅμα σὺν αὐτοῖς “ἁρπαγησόμεθα ἐν νεφέλαις εἰς 

εἰς ἀπάντησιν " τοῦ Κυρίου εἰς ἀέρα, καὶ οὕτω πάντοτε σὺν Κυρίῳ ἐσό- 
(ἰἰ. 13). 

γι Οὐτ, χυ. εθα. 
, ἸΤΟΤΩ 

οεἱ ἰΐ Σ 
ΕΝ 4. 4. Ἐεά. νἱ. 23, εἰς. 

ς ν. το, 11. 1..7; 2 Οος, ἱν, Ἕ 
δείω Μι. χχν. :. { Βυτίου, ΜΟΥ. 237. 
2:, εἴς, ἡ ἐκ“. 15:17. 

γες. τ6. κελεύσματι -- ἴῃς ἸΙουά βυπ)- 
τλοπ8 ΜΏϊΟἢ ννᾶ5β ἴο πηυβίεγ ἔπε βαϊπῖβ (50 
ἴῃ ΡΠ, δὲ ῥγαεηι. εἰ ῥοεπ., το: καθάπερ 
οὖν ἀνθρώ ἐν ἐσχατιαῖς ἀπφῳκισμ- 
ένονς ῥαδίως ἑνὶ κελεύσματι συναγάγοι ὁ 
θεὸς ἀπὸ περάτων εἰς ὅ τι ἂν θελήσῃ 
χωρίον); ἔοττηβ, 88 118 ΙΔοκΚ οὔ δὴν ρεηίτῖνα 
βῆονβ, οὴς Ἴςοποοριίοη ἢ της φΦ. α. 
δηὰ ἰἢε σ. θ. (ἡ. ὉΟΟ, ἱϊ. γ66). Τῆε 
διοβδηρεῖ ἰδ Μιομδεῖ, ννῆο ἱπ [εννίβἢ 
τιδάϊίοη ποῖ οπἷν βυπιηοπεά {πε ἀπροῖβ 
δυϊ δουπάεά ἃ ἰτυπιρεῖ ἴο Πεγαὶ ἃ Οοά 8 
ἈΡΡτοδοἢ ἔογ Ἰἰυάστηεπε (6.6... ἰπ 4 οε. 
Μοεῖς, κχὶϊ.). τῇ βδυςἢ βοεηὶς πὰ τγεδὶ- 
ἰδεὶς ἀεῖδι18, ἄγσαννη ἔτοτῃ ἴῃς πείεγοζεπε- 
οὐβ ββοπδίοίορυ οὐ (πὰ ἰδίεσ [υἀδίβι, 
Ῥαὺϊ βεοῖβ ἴὸ πιᾶκε ἱπιθ!!ρὶῦ]ες ἴο ἢὶδ 
οντῇ πιίη δπὰ ἴο ἴπδὶ οὗ δίβ τεδάεγβ, ἴῃ 
αυΐϊϊε δῃ οτἱρίπαὶ ἰαβῃίοη (ο( ϑιδμείϊίη, 
αλνδ. Δ ἀσμὶ. ΤἈεοί., 1874, ῬΡ. 190- 
218), ἴπε ρεοίουπά ἴσυτἢ τμδὶ πεῖ Πογ ἀςδίῃ 
ΠΟΙ ΔΩΥ ΟΟβπιίς Οτἰβὶβ ἱπ ἴπ6 ζαΐατε ψΨ}}}] 
πιᾶκε δὴν εβϑεηίίαὶ ἀϊβεγεπος ἴο τς οἷοβα 
ταϊδιίοη δεΐννεεη τς ΟΠτίετίαπ ἀπά ἢἰ8 
μοτὰά. Οὕτω πάντοτε σὺν κνρίφ ἐὶ α 
(οὔ. ν. τα; 2 (ος. ν. 8; ΡΏ]]. ἱ. 20) : [85 15 1] 
δὶ τοπιαὶῃβ ἴὸ 8, ἰῇ οὐ ἴγυοσ νίενν οὗ 
τῆς υπίνετϑα, ἔτοπι πε παῖνε λόγο κνυρίον 
οὗ τῆς ἀροβεῖε, δυῖ ἰξ 18 δνεσγιῃίηρ. 
Νοῖε παῖ Ρδὺϊ βᾶγβ ποιῃίηρ ἤεγε δδουῖ 
ΔΌΥ οβάπρε οὗ ἔπε δοάγ (Τεϊςππιᾶπη, 
35 ἢ), οὐ δῦουξ [ῃς επιδοάϊπιεηι οὗ (ῃς 
τίβεη [6 ἰῃ ἰἴ8 ςαἰεβιῖαὶ δόξα. ϑ8ες 
4:ε. 1-α.. ἵν. 14-|6: “Απὰ ἴῆε [μοτὰ νἹ}] 
οοπῖε νἱἢ Ηἰ8 Ποῖ δηρεῖβ ἀπὰ 8 {πε 
Ἀττηΐεβ οὗ ἴδε ΠΟΙ οπεβ ἔτοστῃ ἴδε βενεητῃ 
πεάνεη..... ἀπὰ ες υ}}} εῖνε ταδὶ ἴο 
πε ροάϊν ννῆοπη Ηξ 5141] Βπᾶ ἰπ τε 
Ὁοάγ ἰπ τη 8 ννοτ]ά." 

νει. 17. ἐν “νεφέλαις, {πε οτάϊπαγν 
τηοιδοὰ οὗ βυάάδη ταρίαυγε οἵ δδοδηβίοη ἴο 
ἤεάνεη (Αι ἱ. 9, τα; ἕεν. χὶ. 12; ϑ81δν. 
ἙἘπη. ἰπ. σ, 2).--ὀρπαγησόμεθα. 80 ἱπ 
84}. ἱν. τα, πε τὶ δίθουβ πιδη, εὐάρεστος 
τῷ θεῷ (1 ὙΠεΒβ8. ἷν. 1) γενόμενος ἠγα- 

θη (τ ΤΏεδββ. ᾿. 4), ἰβ σδυρῃς ὺρ 
(ἡρπάγη).-- ἅμα σὺν αὐτοῖς. σὺν 
Κυρίῳ, τῃε ζυΐυτε 1188 5 ἃ τε-υπΐοη οὗ 

ΖΣιόῦζος. χν. 15. .8Β "ὦ 
ἁ Ῥοει-οἸδβδίς)Ἱ ἔοτπι, Δ ΐΏ. ξ. 13, τὸ γῇ 84. ἷν. το. 

18. ἐ ὥστε " παρακαλεῖτε ἀλλήλους ἢ" ἐν τοῖς λόγοις ' τούτοις. 

ἴδ88, ἢ 47, 7. 1: Οος. χν.7, 23. 
ε σεηΐείνε 

Εν. τι.. ἰΐ, σι. [πδιγισηδηϊαδὶ, δ 1 (ος. ἱν. 

ΟἈΒγιβείδῃβ ποῖ οπὶν νυ ΟΠγῖδε ας τα 
οπε δηοίδευ. --- εἰς ἀπά! Ψ» ἃ Ρῖε- 
Οὐχί βείδπ ρῆγαβε οἵ ἴῃς ἀοίμδ (7. “.ρ., 
Τεδέμπὶς Ῥαῤ»ν, 1902, Ρΐ. ἱ., ἢ. 43, 7. 
παρεγενήθημεν εἰς ἀπάντησιν, κιτ.λ.) ληά 
Μουϊίοη, ἰ. 14), ἱπιρὶ γίπρ ννεἰςοπηε οὗ ἃ 
δτελὶ ρεζβοῃ οὔ ἢὶβ διγίνδί. Ὁ μαὶ δις- 
πες ἐυποιίοηϑ γε δϑδίρπεά ἴο ἴῃς βαϊηΐβ, 
τῆυβ ἱποοτρογαῖεά ἴῃ τῆς τεϊίπυς οὗ ἰῃς 
Ιοτὰ (. 13; ο΄. 2 Τῇεββ. ἱ. 10),-- 
ὙΒεῖΠεσ, 6.9... [ΒΕ ἄγε ἴο δὶς ἃ8 Ἀββεββοζβ 
αἱ τῆς ᾿υάρτηεπι (84ρ. ἐἰϊ, 8; σ Οος. νὶ. 2, 
3: [«ὑκὸ χχὶϊ. 30)--- Δ] ἀοεβ ποῖ βῖορ ἴὸ 
βίδῖες ἤεῖε. Ηἰἷβ αἷἱπὶ ἰβ ἴὸ τεᾶβδβιιγε ἴῃς 
ΤΠεββαϊοηΐδηβ ἀδους ἴτε ρῥγοβρεςῖβ οἵ 
τπεῖς ἀεδά ἰπ γεϊαϊίοη ἴο ἔπε 1οτγά, ποῖ 
ἴο εἶνε δὴν Τοπιρίεῖς ργορτδγηπιε οὗ ἴῃς 
ἔπῖυγε (80 Μαῖξ. χχίν. 31; ᾿Ὀϊά. χ,, χνὶ.). 
ΡΙΔίηγ, βονγενεσ, ἔπε βαϊηῖ8 ἀο ποῖ γῖβε 
δὶ οποα ἴο μεᾶάνεη, δυΐῖ τεΐυγη ΜῈ τ(ἢς 
Ιμοτὰ τὸ ἴδε βϑοεπε οἵ ἢὶβ βηδ] πιδηϊεξιδ- 
το οὐ εὐ (8ο ΟὮσγυθοβί., Αὐρ., εἴς.). 
ΤΏΕΥ βἰπιρὶν νιεεί τῆε 1 ογὰ ἱπ τῆς αἷσ, ὁπ 
ἰδ ΨΑυ ἴο ᾿πάρτηεηι-- ἃ ἴγαὶξ ἰοῦ νυ Β ἢ 
πο ]ενν βῆ ρϑγβ]]εὶ ολπ ὃς ἰουηά.---καὶ 
οὕτως πάντοτε σὺν κυρίῳ ἐσόμεθα (πο 
ΤΆοτε δἰθερίηρ ἰπ δἰπὶ οὐ δ ηρ ἰοῦ 
ΒΙπι). 

νει. 18. ἐν τοῖς λόγοις τούτοις. Ραυ] 
Βδά ἂπ ἱπις]] σι] ε τνοσὰ ἀροὴ τπε (αἴυτα, 
ὍΠΙΚεῈ τδεὲ Ηεϊεπίς πιγβίετίεβ ὑνἰς ἢ 
ὈδΌΔΙΙΥ πιλᾶάς τεϊϊρίοη ἃ τηδίτες οἵ [δεὶ- 
ἱπᾷ τλῖμο τπλη οἵ ἀεβηϊίϊε ἰεδοπίηρ 
(Ηδγάϊε᾽ 5 1Ζ,εεἰ. οη Οἰἱαςςίεαί δωδ)εεῖς, 
ΡΡ. 53 ἢ). Α ρᾶρϑῃ ἰείϊίεγ οἵ ςοπβοϊδιίίοῃ 
88 Ὀεεπ ργοβεινεὰ ἔἄοπὶ ἴπε βεςοπά 

ςοηΐυτν (Οανγᾷ. Ῥαῤητὶ, ἷ. 115}: “ Εἴσεῆε 
ἴο Ταοππορῆτίβ ἀπὰ Ρῃϊΐοη ροοά οδεεγὶ 
1 ψ88 88 ρτίενεὰ δηὰ ννερὶ 45 πηυοἢ ονεῦ 
Ἑυπιοίτοβ ἃ8 ονεῖ Ὀϊάυπηδβ, δηά 1 ἀϊὰ 4] 
τηαϊ ννᾶβ διιίηρ, δ8 ἀϊά 411 τὴν [απην. 
ενν Βα 5611 νὰ οδη ἀο ποιπίπρ ἴῃ βυς ἢ 
ἃ οΆ86. 80 οοπιίοτξ γουτεεῖνεβ. αοοά- 
Ὀγε." Οπε οἵ Οἰςετοβ ραϊβεῖίς 1εἰῖεγβ 
(αά. Ῥανι., χῖν. 2), υυτιτεπ ἴσοι ὙΠε58ᾶ- 
Ἰοπίςβ, βρεᾶκβ ἀου θεν οὗἩ δἀπν το- πίοι 
δἴεσ ἀεδίῃ ("ἤδες ποῦ βδυπὶ ἰῇ πιᾶπὰ 
ποβίγδ᾽᾽ἢ. 
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Ν. 1. Περὶ δὲ τῶν " χρόνων καὶ τῶν " καιρῶν, ἀδελφοί, οὐ ἢ χρείαν « 5εε οα 
ἔχετε ὑμῖν γράφεσθαι. 2. " αὐτοὶ γὰρ “" ἀκριβῶς οἴδατε ὅτι “ ἡμέραν ἐρῖν δ 
Κυρίου "ὡς κλέπτης ἐν νυκτὶ οὕτως ἔρχεται" 3. "ὅταν ' λέγωσιν, ἢ ἀἴωχ, 
“ Εἰρήνη καὶ ἀσφάλεια, " τότε " αἰφνίδιος αὐτοῖς ' ἐπίσταται " ὅλε- ἃ ἵψιιμουι 
θρος ' ὥσπερ ἡ " ὠδὶν τῇ ἐν γαστρὶ ἐχούσῃ, καὶ "οὐ μὴ ἐκφύγωσιν. ἐδ μι 

4. ὑμεῖς δὲ, ἀδελφοί, οὐκ ἐστὲ ἐν “ σκότει »ἶνα ἡ ἡμέρα «ὑμᾶς ὡς δἰ ἢ 
κλέπτας ὃ καταλάβῃ 5. ἡπάντες γὰρ ὑμεῖς " υἱοὶ φωτός ἐστε καὶ υἱοὶ “ φρμβος αν 

ΕΝ 
; ᾧ. Ἀεν. 11. 3, χνὶ. 15. [6.τ Οος. χν. τ ΕΚ Ἐσεῖς. χίἱΐ. τ. δ ΙΚ χχὶ. ἢ. ἱίΩ. 
ὕ 10, ς. ; 84. νἱ. 4. κ᾿“ δεειγυςείοι " (11. 1. 9). 1 Οἡ Βα. Ιχἰΐ. 4. πὶ ἔοττω, (7. 

ἴῃ. ἢ 9, το. Ὦ ἷν, 14; ο΄. 5. 80]. χν. 9, Δηά ρον οὐ ἷἱν. 8. ο οπι. ἰΐ. το; ψ. Ἡοτὰ. 
1 αδ, υἱὶ. το, κλέ: δέ τε ννκτὸς ἀμείνω. Ῥ Οοπςείνοά τεδυ]! (ο. Βατίου, ΜΟΤ., 218-210) τι" 580 
τδδι". ᾳ Ετωρδειὶς. τ τοί [.κ. χνὶ. 8 (ψ. Εα. εν ϊὶ. 11) 

1 Τὸ ἴ86 οτί ρίπδὶ δδυπάεϊοῃ οἵ οταν (3 ΑΟ, 17, 44. 47, 179, ἃ, ε, ὦ, Κ, ϑυζ.βοῖ, 
ἄγγη., Δεῖῃ,, Τετῖ,, Ογρ., ]εγ, Οτίρ.. εἴς. ; 80 δἀά.), εἰ εγ γαρ (ΚΙΨΡ, νρ. Επεμα!., 
Ῥδην.), ος δε (3: ΒΌ, οορ., ὅγ:.ρ, Εὐ8., ΟΒγγβ., Τεοά,, Θοποιῖ, ΕἸηά!αν, ΜΝ Ἢ πιαγρ.) 
8ιᾶ5 Ὀδεη βυδβεαυςηιν δὐάςά, Εος ὡσπερ ἡ ὡδιν, Βεπι]. ςοη͵]. ὠὡσπερει ὠὡδινες. 

3 κλέπτας (ΑΒ ςορ., δο Βεηι]., ατοῖ., Κοςῃ, Εν, Κεπδη, ]Ἰοννεῖι, Κυιϊπετίογά, 
1ἀςἢ., ΜΉ, Ι,εἴ.), δεεπηβ ἴο ὃς βιῃοοίῃεά δυνᾶυ ἴῃ με βίγοηρὶν διϊεβιεὰ νδτίαηϊ πὰ 
οοττεοίίοη κλέπτης (ἔτοπὶ νεσ. 2). ΕἸ εἰ ά (2οο-2ο1) ςἰξε58 ἱπβίδηςεβ ἔγοτι ΡΙ υἱατγο (6.6., 
ΡνΏ. Ονακεῖ, χχῖχ., τον δε Κρασσον ἡμέρα κατελαβεν) ληὰ Ῥαυπβαηΐδδ, ἴο {Ππ|8ἰγδξα 
ποουγχηδὶ ορετδιίοηβ ῥεῖῃ δυζρείορά ΒΥ ἴδε δάνεηι οἵ τῆς ἄδνῃ. “Τῆς δοῆο οὗ τδ6 
νψοτὰ ( ) ἰ8 8111 ἴῺ 
ἴξιε τεδάϊηρ᾽ 

ἰδ εᾶσβ; ἴο ἁνοϊά τερειτοη, με οἤδηρεβ ἰἰβ υ86. [,Δβεϊυ, 
ξἶνεβ 8 ροϊπι ἴο νιοι φωτος " (] οννεῖ1). Εοτ ἀποίδεγ ἱπβίαπος οὗ 

ΑΒ ργαβεσνίπρ {πε οτὶ χίπδὶ τεδλάϊηρ, ς΄. Ἐρῆ. 1. 20. 

ΟΗΆΡΤΕΕ Ν.--νν. «οι. 
καὶ τῶν καιρῶν. 

γες. σ.Ἔ Τβε ἑένιος απᾶ ῥεγίοἀς ἅτε ποὶ 
κ᾿ ΒΙΏΡΙΥ {πε Ὁσγοδὰ Ἴουγβε οἵ τἰπιε, οὗ 
νὨΙοἢ τπε ἡμέρα Κνρίον οοπειίζυϊεθ ἴῃς 
«ἰοβίης βοεης " (Βαυτ) ; καιρός ἀεποῖεβ 
ἃ βεοίίοπ οἵ τἰπὶὲ πλοσο ἀδπηϊτεἶγ τπδη 
χρόνος, ἱπ Οτεεῖκ ἀδάξει “Νο πῖίοῃ 
διδ8 ἀϊδιϊσυϊβηεά 80 δυο ἴτε ἀϊβεγεπι 
ἔοττηβ υπᾶάες νος εἰπιε οἂπ ὃς ἰορίςα! 
ςοποείνεά, Χρόνος ἴ8 τἰπς υἱεννεᾷ ἰπ ἰϊ5 
εχιεηβίομ, 8ἃ8 ἃ βιςςδββϑίοη οὗ πιοιηθηῖβ, 
τῆς εχίεγηδί ἐταπηεννοτὶς οὗ δοϊίοῃ. ... 
Καιρός, ἃ νοτά, ἩΠίοἢ ἢά48, 1 δεῖϊενε, 
ῃο βίπρῖς Οἵ ῥγεςίϑε εαἰνδίεπι ἱπ ΠΥ 
οἴδες ἰδηρυᾶρε.. .. ἰβ ἴῃδὲ ἱπιπγεάϊδια 
ΡῬτεβεπὶ ψὨϊ ἢ 15 ψνπδὶ να πιδκς ἰτ; τἰπλα 
Τδαγρεὰ νυν ορροτγίυπιν " (Βαΐοδετ, 
Ἡαγνυανὰ 1.εεἰ. οπ. ΟΣ. δμδγεείς, Ῥρ. τι7- 
1190). ἴπ {πε ρίυγαὶί, εβρεοίδ!ν ἴῃ τ ϊ8 
εβοδαδιοίορίςαὶ ουκίοοῖ, ἴμς ρῆγαϑε 15 ΠπΠπ||Ὸ 
τῶοσς, δοννενεσ, ἔπη ἃ ρεγίρῃγαϑβ ἴογ 
“Φ ΥΏΕη ΘΧΔΟΕΪ {Πίπρβ ἅτε ἴο Πᾶρρεη᾽". 
Ῥαὺὰϊ τπουρδῖ Ὧς πεεάεά το ἀο πο πιοτε 
τιδη τεϊϊεγαῖς ἴῃς βυδάεξηπεβο οὗ ἴῃς [.48ὲ 
Ῥαγ. Βυῖ, ποῖ ἰΙοπᾳ δἰϊεγιναγάς, δε ἔγυπὰ 
τῆδιῖ τῆς Ὑεββδϊοπίδηβ ἀϊά γεηυΐγε ἴὸ ανε 
τῆς νοι καὶ καιροί εχρίαἰπεὰ ἴο ἴΒεπὶ 
ἰπ ουτίπε (11., 11. 2 . : 

ψες. 2. οἴδατε, τείεττίηρ το ἴῃς τεδοῆ- 
ἱπρ οὗ 48:18 οἡ [815 σγυςίδ! ροΐπε, νι οἢ 
Ῥδυὶ πδά ἰγδηβεί τε το ΤΠ 6πῈ (θεε [πιτο- 
ἀυςοπη). 

περὶ τῶν Ψψες. 3. ὅταν, κιτιλ., ἤδη τῆς 
ννογὰβ, “" Α11᾿8 ννεἱ],᾿ “41 [8 411 τρις," ἂσὰὲ 
ου {πεῖς 1ρ8.---πίσταται, οὗὨ ΔΠ ΕΠΕΠῚΥ 
βυάδάδεηϊν ἀρρεᾶγηρ (ἰϑοςγᾶῖ., ξυαρ., 
8.58 ἐπὶ τὸ βασίλειον ἐπιστάς, Ἡετοά. 
ἷν. 203).---αΟὐτοῖς, ἱ.4., ψῃΐς ἴτπ6 ΠΔΥῪ 
φοταβ διιάάεηϊΥ ἴο ΟΠ τγβιίδπ δπὰ υη- 
δεϊΐενεῖβ δἰΐκε, οπἱν με ἰδίϊο ἃσε ϑιτ:- 
Ρτίβεά Ὁγ ἱτ. ΟὨ γίβείδπβ σε οὐ τῇς αἱεσγῖ, 
ορεπ-εγεά; ἴπεγ ἀο ποὶ κποὺν ψνβεη ἰξ 
ἷδ ἴο σοπια, δυῖ ἴπεγ ἄγε αἷΐνε ἴὸ ΔΥ 
βἰψιηβ οὗ ἰΐδ οοπηίησ. Τδυβ πεσε ἰδ ΠΟ 
ἱποουραι ιν δεῖνψεεθ τπὶβ ἐπ ρῃαβίβ 
οἡ ἴδε ἱπβιδπίδηεουβ Ἵδαγᾶςίεσ οὗ τῇς 
δάνεπι ἀπά {πε ἐπιρῃδβίβ, ἰη 11., ᾿ΐ, 3 ξ,, 
ου {πε ργε! ἐπλίπαγ σοπάϊιίοηβ. 

νεῖ. 4. Ετοπὶ {δε βυδάεπ δπὰ ὑποχ- 
Ῥεοσιεά παῖυτε οὗ {πε [881 Ὀδυ, Ῥαϑὺὶ 

, ΒΥ ἃ οδαγδοιϊεγίβεὶς ἱπνεζδίοη οὗ 
τιείδρῃοσ ἰπ κλέπτας, ἴο ἃ ρίδν οἵ ουρδὲ 
ὕροη {με ἄδν 88 ᾿'βῆϊ. Α ἄουδίε βγτὼ- 
θοΙ 8πὶ οὗ ἡμέρα, 45 οὗ κοιμᾶσθαι, ἴπυ8 
ΡῬειναάεβ 4-8. [Γἱρμιίοοι οἰϊεβ ἃ ΕΣ 
ΒΕ ΚΙΏ Ως ΡάγΑΠ]εὶ ἔτοπι Ευτ., Ιῤῆ. Ταμν., 
1025-1026. 

γες. 5. Τῆε ρῥγεβαπὶ ἀξὲ ἰ8 υἱΐες ηἰρῆς 

(ποῦ “53 ), 88 ΟΟΠίοΠΊΡΟΓΆΓΥ 

ταδθὶβ ταυρῆς; πε ἅρε ἴο σοπῖε ἰβ 811 ἄγ. 
Μερδηιίπης δία ἰβ ἴο δε Πεϊά ἔλϑι τἢγουρῃ 
τηϊ8 πίρῃε (οὐ, ραββᾶρεβ χυοϊεά ἴπ 5. 1Δ1- 
τετ᾿ 8 ἀΐε δῤγαελε μ. Ηεἰμιαέ ἀὲς υἱεγίεη 
Ἐναπρείϊϊείεπ, 17, 18). υἱοὶ φ. καὶ ὑ. 
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ΠΝ " ἡμέρας " οὐκ ἐσμὲν νυκτὸς "οὐδὲ σκότους. 6 ἽΑἌρα "οὖν μὴ "καθ- 
τὸ ορα εὔδωμεν ὡς οἱ “λοιποί ἀλλὰ “ γρηγορῶμεν καὶ "γήφωμεν. 1. οἱ 
τὸν οἰ, γὰρ καθεύδοντες νυκτὸς καθεύδουσι " καὶ οἱ 7 μεθυσκόμενοι νυκτὸς 

α (ἡ. οὦ ; 
Ερβ.ν.14. μεθύουσιν " 

ν ἶν, 13. 
νοι 

ς ΟἿ. οὦ ἘρΡδ. νἱ. 14..." ςοδὶ οἵ χγαὶ!". 

ὃ. "ἡμεῖς δὲ "ἡμέρας ὄντες νήφωμεν, " ἐνδυσάμενοι 

" ὄντος ὑπὲρ ἡμῶν, ἵνα " εἴτε γρηγορῶμεν, εἴτε καθευδῶμεν, ᾿ ἅμα σὺν 

11. διὸ " παρακαλεῖτε ἀλλήλους καὶ οἰκοδομεῖτε 

ἁ σ« Ῥεῖ. ἰΐ. 8. 
ε Ο. οὐ ἘΡΆ. ἱ. κι Βεῖτε δεῖννε (- 

: ἔρι. νι. αὐτῷ ζήσωμεν. 
Ἐλα αι } εἷς τὸν ἕνα, καθὼς καὶ ποιεῖτε. 

δ ἜΡΟΝ 

ε τ ΘῊΣ  ρά νας τ ΕἼ, τὸ. 
Η 45 ἸῺ Ἡ. ἱ. Ἐπ Σιν ᾿᾿ Ἐμοῦ ἰρξηο ΡΩΝ, όσα αν; 8; Βυτίου, 

8. ἃ βίσοηρες δηὰ ϑεπιϊεὶς ΨΥ οὗ 
καὶ απη τυ τε τδουρῆς οὗὨ ““ Ὀεϊοπρίηρ 
το (οἷ. νες. 8). 

ψγει. 6. Το ὕε αἱετί, ἴῃ οπε᾿β βοῦεσ 
Βεη868 (νήφειν), ἰ8 ποτε (πᾶπ ἴο 6 
ΤΑΘΙΕΙΥ ἄννακα. Ηδετζα, 85 ἴῃ νεῖβε 8. ἴδε 
Αγ βϑιίδηβ ὅγε βυμηπιοηεὰ ἴο ἵνα ἃρ ἴο 
τπεὶς ρεϊν!!ερεβ δπὰ ροβίτίοη ἰονναγάβ (ῃς 
1μοτὰ. ὝΒειε τὰ ἔενν οὗ υ8 ὙΠῸ 8τα 
ποῖ γδίδεσ δβδῃδπηεά οὗ οὖσ βἰπβ δηὰ [011168 
88 Ψεὰ ἰοοῖς ουὐ οἡ ἴπε δ᾽ εββθά τηογηΐπρ 
βυηϊρμε, τνίομ σοπιεα ἴο 18 Π|Κε ἃ Ὀγίρδι- 
νϊηχεά δηρεῖ Ὀεςκοηίηρ 8 ἴο αυὶϊὶ (πε 
οἷά ρϑῖβ οὐ νδηΐν ἰμδὲ βισγείςῃεβ [18 
ἀγεδῖν ἰεησίδ Ῥεδίηά υ8" (ἀεοτρε ΕἸ]οι). 
ἴῃ οπε οὗ δε Ζοτσοδβιίγίδῃ ϑογίριυγεβ 
(Μεκααά, χνὶϊ!. 23-25) ἴδε σοςκ, 88 πε 
Ὀϊγά οὔτης ἄανπ, ἰδ ἰπβρίτγεά το ογυ, " Ατίβα, 
Οπεπ!... ἴνὸ Βεγε ἰ8 Βυβῆναδβίδ οοση- 
ἱπῷ ἄοννῃ ὕροηὴ γοῦ, ννῆο [0118 ἴο βἷβδερ 
ραΐη ἴῃς ᾿νποῖς ἰἰνίηρ ἡγοῦ] 88 βδοοῦ 88 
ἰξ μαβ αἵνοῖς, βαυίῃρ, ᾿ϑίοερι δ'εερ ογ, 
Ὁ πιδῃ [πὰ ἵἵνε ἴῃ βίη, γαϑλέ, χχὶϊ. 4111} 
Τῆς εἰπγε ἰ8 ποῖ γεῖ σοπηο.᾽ 
γε. γ7γ. . Ῥιυΐατοι, δὲ [ςἰάε. νὶ., 

Οἶνον δὲ οἱ ἐν Ἥλιον πόλει θερα- 
πεύοντες τὸν θεὸν οὐκ εἰσφέρονσιν τοπα- 
ράπαν εἰς τὸ ἱερόν, ὡς οὐ πὶ κον ἡμέ- 

πίνειν, τοῦ κυρίον καὶ βασιλέως 

ψει. 8. ἐνδυσάμενοι θώρακα κ.τιλ., 
τῆς τμουρῆς οἵ ἰϊ. 12, 13; ῆς πγαῖυδ! ἴον 
οἵ ΟΠτί βείδηβ, νηΐ ἢ ἔοσιηβ ἔπε ῥγαςοιίςαὶ 
εχργεβϑίοῃ οἵ {πεῖ [διε ἴῃ αοά, 15 {πεῖς 
ττυε ἤίηα58 δπὰ δαυϊρπιεηΐ ἴοσ τη βεσοπά 
δάνεηι. Ἑδίβ δηὰ ἴονε ἃγτὲ ἃ ὑπίὶ(γ; 
ψπεγε ἴἢ6 οἠς βοεβ8 ἴδε οἴδμει (ο]οννβ. 
ὙΒΕΥ ἅτε αἷβο ποῖ πηδγεῖν ἱπεὶς οὐγη οοδὶ 
οἵ πιαὶϊ, τευίγίπρ πὸ εχίγαηεουϑ ῥγοῖξο- 
τίοη, Βαὲ ἴῃς 5ο1ε ργοϊεςιίοῃ οὗ Πἰ{ξ ἀραίπεὶ 
ἰηάοϊεπος, ἱπάϊβειεπος δηά ἱπάυϊρεηςε. 
ΎΠΟΥ πεεὰ βἰρΥ το ὈῈ υδεά. 1 {πὲ Ὺ 

Ροεβεδεβ.) 
Τ., 252-253. ἡ ἐν, 1). 

ἅτε ποῖ υιδεὰ, [πεν ἅγε ἰοβὲ, δηὰ υἱεῖ τπεπὶ 
τε ΟΠ βείδλη Βιπιβεῖ. Τῆς ἰγαηβιτίοη ἴο 
τδς το] άγυ πιείαρμοσ ἰ8 τηεάϊαιθά (48 ἴῃ 
Εοχλ. χίϊὶ. 12, 13) ΌῪ ἴδε ἰάεα οὗ {πα 
8ΕΠΕΓΥ 8 τγρίοδὶ νἱριίδηςε. 

Νες. 9. Τῆς πιεπίοη οὗ τπε ἔπίυτε 
σωτηρία 5ἰατίΒ ΡαΑυ] ΟΗ͂, ἴογς 4 τπηοτηςεπί, 
ου νν δι ἰξ ἱπνοῖνεβ (9, το). 

νεῖ. το. [π{ε ογ ἀεδαῖῃ τηᾶκεβ πὸ ἀϊ- 
ἔετεπος ἴο ἴθ ΟΠ γίβεϊαπ᾽ Β υπίοη δηὰ 
[εἸΠοννβδῖρ νυ ἱτἢ 1εϑὺ5 ΟὨγῖβε, νμοδε ἀθαῖῃ 
ΔΒ ἴῃ ΟἿ Εἴεγηδὶ ἱπίεγεβίβ (ς, Εσηλ. χὶν. 
7:9). Ἐοε ιδι18 πιειδρῃοσίοδὶ δε οὗ γρηγ. 
εἴτε καθ. (ἀϊετεηι ἴτοπι τπλι ἴῃ 6), ὙϑοῖΝ. 
οἰϊεβ ΡΙαῖο, ϑγρεῤ., 2οϑᾶ : διὰ τούτον (1.6. 
Ετο8) πᾶσα ἐστιν ἡ ὁμιλία καὶ ἡ διά- 
λεκτος θεοῖς πρὸς ἀνθρώπους, καὶ ἐγρη- 
γϑρόσε καὶ καθεύδουσιν, 48 ἃ Ροξβδῖδ]ε 

518. 
Μετ. 1. Τῆς πιοάϊδοαιίίοη ἴῃ ἴπε 

Ρεπιίᾶνε δειτυᾶς οἵἨ ἁ ὠΟἨτγιβείαπβ ἴο τῆς 
Ῥατουδία οὗ [εβὺ8 ἰδ εἰ ρτιίβοσδηι. [ηβιεδᾶ 
οἵ 411 ἐχρεοΐϊηρ ἴο δὲ αἷϊνε δὲ τῃαὶ δ᾽ εββεὰ 
οτἰβίβ, {πε ἰηγοδάβ οἵ ἀδαιῃ ῃδὰ πονν ἰογοεὰ 
τῆδῃ ἴο πε Πίρδες οοηδβοίβιίοη ἴπδὶ “τ 
ἀϊά ποῖ πιαίκε τῆς ἰεδϑὲ ἀϊβεσεποε μαῖα 
οτς δεοᾶπιες ρδιΐδίκοσ οἵ τμε δίεβαείῃρβ οὗ 
ἴδαιῖ ἐνεηΐ ἰῃ ἴῃς τη οὗ {πε ἀελὰ οἵ οὗ 
δε Πἰνίηρ. Ὑηὲ αυεβείοη ψ δβεῖπες ἴδε 
Ῥαζουβία ψᾷβ ἴο ἤᾶρρεῃ βοοπεσ οσ ἰδίεγ 
ΜΆ8Β ΠΟ ἰοηβες οὗἩ ρασζδτηουπε ἱπηρογίδηςα. 
Τῆς ἱπιροτίδπε {πρὶ ννᾶβ ἴὸ ουϊεναϊε 
τῆι δἰτιτυάς οἵἉ πιϊπὰ τ ῃϊοἢ τς νυυτίτες 
οἵ 18 ερίβι]ς τεσοσηπιεη δε" (Βαυγ).--- 
οἰκοδομεῖτε, {πε ἐεῖπὶ βυτη8 ὑὉρ 411 τπε 
Βυρροσὲ δπά συϊάλπος ἐπὶ 4 (εἰ βιίδη 
τεςείνεβ ἔγοτῃ ἴῃς [εἰ ον βῃΐρ οὗ ἴπε δυο ῃ 
(ω΄. ΒεγυβομιαρΒ Ν.Τ. ΤἈφοίορΥ, ἰὶ. 232). 
--καθὼς καὶ ποιεῖτε, Δποίμεῖ ἰηδβίδπος 
(ο7. ἱν. τ, τοὴ οἵ Ῥαυ]β ἔπε σουτίεδυ 
δηὰ λοι. Ηε ἰβ οδγεί! τὸ τεοορ- 
πἶδε τῇς Ὑπηαββαϊοηΐϊδηβ᾽ δἰίαϊ ππηεπίβ, 
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12. Ἦ Ἐρωτῶμεν δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοὶ, " εἰδέναι τοὺς " κοπιῶντας ἐν τι ἴσοι, Π’ 

ὑμῖν καὶ " προϊσταμένους ὑμῶν ἐν Κυρίῳ καὶ “νουθετοῦντας ὑμᾶς, 13.» ἐξ Ῥε. 
καὶ " ἡγεῖσθαι αὐτοὺς ὑπερεκπερισσῶς ἐν ἀγάπῃ διὰ τὸ ἔργον αὐτών. 

14. "παρακαλοῦμεν δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, 
γουθετεῖτε τοὺς " ἀτάκτους, " παραμυθεῖσθε τοὺς ᾿ὀλιγοψύχους, ἀντέ- ο δι 
χεσθε τῶν ἀσθενών, " μακροθυμεῖτε πρὸς πάντας. 

"εἰρηνεύετε ἐν "ἑαυτοῖς. 

ν. 53; 
1 Β 
τὶ 18; 

δε της. 
οἷν. 

τις τος. 
συν. 10. 15. ὁρᾶτε "μή 

τις "κακὸν ἀντὶ κακοῦ τινὶ ἀποδῷ - ἀλλὰ πάντοτε τὸ " ἀγαθὸν διώ- ἢ ἰπάδος 
χἱϊ. 8. κετε εἰς ἀλλήλους καὶ εἰς πάντας. 16. πάντοτε “χαίρετε, 17. “ἀδια- ̓  5εε δα 
Ἀεὶ σχ. 
81; Σ:Οος. 

ἦν. 14. τ ῬΏΪ]. 11. 3; ψ. Τὰς. ἱν. 5, εἰς. ε ΜᾺ ἴα Ὁ: 4 Οος. χἰἑί. τσ. ὃ το ἀλλήλοις. 
80 Ρίδίο, σογᾷ. 465 ().  (. ἰΐ. τς. ν Χεη. Με. 11. ἱ,). ν ἰδ. τα; ]οἘ. χὶ, 19. 31. 
χοΐὰ, νί. ο; [86. ἵν]. 15; 8ΐἍ. νἱΐ. το, διὰ δ. 850]. χνὶ. σὶ. κ 8εε οἱ : Όος. χἱϊ. ,.. « Οδεεῖ. 

εἰδυδε (Βυσίου, Μ.Τ. 209). ἃ Ρτον. χχ. 22 (Μαῖῖ. ν. 44); οι. χἰἑ. 17). πον Βδὶ ἰδ κί 
διὰ Βεϊρέι}." ς Ῥδυ}5 ὑχγ ιεἰϊςε, 2 Οοζ. νἱ. το; ὠ. Ῥμΐ!. ἱν. 4; οι. χίΐ. 1:2, διά (οἱ. ἱ. σι. 

ἃ ἴ.3; ε΄. ἴξὰ. ἘρΆ. χ.; οττα, δέν. ἴζ. 1,7: ἘΡ. Αὔίεὶ. 226 (τὸν Θεὸν ἐπικαλοῦ διαψαντός). 

ἐνεη ΨΕΐε βεϊσσίηρ τπεπὶ Ὁρ ἴὸ δυτῖπες 
εδοτίβ. 

Οεηοσαὶ ἱπεισυςοηβ ἔος 

ει. 12. Τῇεβε π' ἡστέμενοι δι ποῖ 
οδοία]5 Ὀυὲ 5 ῚΡΙῪ ἴσκαι Ἡσιβιίδηβ Πκὰ 
7]άβοη, ϑεουπάυβ, δηδ ρεγπαρθ ᾿επιᾶβ (1 
ψὮοθε Ππουξεβ ἴῃς ΟΠ βδ π8 σηεῖ), ψῆο, 
ΟἹ δοοουπὶ οἵ πεῖν ςαρδοίτεβ οἵ ροβίτίοη, 
πιδὰ ἱπίοτσαδλ!!ν ἰδκεη ἴῃς ἰεδὰ δηὰ πηδάς 
τῃαηγβεῖνεβ τοβροπδίδίς ἔοσ ἴτε ψεΐοσε 
ἃηὰ ᾿νοσβμὶρ οὗ ἴδε πὲν βοοίεῖγ. Τῆε 
οτβαηίβδιίίοη ἰδ αυΐϊῖε ὑσὶ πγίνε, δηὰ ἴδε 
τῆρῖε ἀεβοτριίοη οὗ τ86δ5ε τγδη 8 Πιποιΐοπβ 
ἰ8 ἴοο ζδπεσζαδὶ ἴο ρεγπι ΔΩ ῥγέςιβε ἀε- 
Ἰἰπεδιίίου οὗ ἐμεῖς ἀμεῖεβ (ο΄ 1ἰπάβαγ᾽Β 
Τὰς Οκωγεὶ απὰ ἰδ 6 Μεπέςίνυ ἐπ δε Εαγὶν 
Οεπέμγεες, ΡῬῃ. 122). κοπιῶντας ἀεηοίεβ 
τῆς ἐπεῖῶν δηὰ ργαςεῖςδὶ ἱπίεγεβι οὗ ἴπεβα 
Ῥεορῖε, νυ Ὡς ἰ8 σῖμον ἀεῆπεὰ Όγ προῖ- 

ονς (4 ἴετπὶ τ ἐς  ΠηἰςΔ] αββοςίδ- 
τίοπβ, ἴο ψ ῃῖοἢ ἐν κυρίῳ ἰδ ἀάεὰ ἴῃ οτος 
ἴο 8δῃον ἴπαῖ {πεὶγ δαιῃποσίευ τεβὲβ οη τα- 
Ἰ:εξίουβ βεγνῖςς δ) δηὰ νουθετοῦντας ( -- τῆς 
τ οτγὰὶ αἰδοῖ! πα, ρεσθαρ οἵ οδιες βίϑ, 
τελο πεῖ ἀπά ργορῃεῖδ). Αἢ ἱπβεποϊ οἱ 
τεῦε ] θη ἀραϊπβῖ δυςϊῃοσίεν 18 τοὶ οοπῆπεὰ 
ἴο δὴν οπε οἶδββ, Ὀυϊ ἀγιίίβδης δπὰ ἰγαάδβ- 
τεῃ ἅτα Ὠοίοσίουβ ἔοσ ἃ ἰεπάεπου ἴὸ βδυβρεςῖ 
οἵ ἀερτγεοίαϊε ΠΥ οοπίσοί εἐχογοϊβε ονεῖ 
τδεηι πῃ ΡΟ ς5 οὐ ἰῃ τε ίοη, Ἔβρεςῖδ!!ν 
ψΏδη ἕξ 18 ἐχεγοίβεά Ὺ βοῆς ννῇο πᾶνε 
τίβεη ἔτοσι {πεῖς οὐ σάηκβ. Τῆς οοπὶ- 
τηυηῖν δὲ Ὑμεββαιοπίολ ννᾶ8 ἰαγρεῖν τε- 
οζυϊυκά ἔτοτ τπ18 οἶ288, δπά Ῥδυϊ, νυν 
«βδγαςιετίβις ρεπείγαιίοπ, ἀρρε]8. ἔος 
τεβρεςῖ πὰ ψεπεσοῦβ ἀρργεοίδιιοη ἰοννατὰβ 
{δε Ἰοςδ! Ἰελάεσβ. 

γες. 13. “Ἐερασὰ {πὸπὶ Ὁ ἃ ΝΟΤΥ 
δρεςία! ἴονε ἕο τηεὶς ὑνοῦκβ᾽ βᾶκε (80 

υρ ἢ δηὰ ἱπηροτίδης ἰτ 6). “Βε «δἱ 
Ρεᾶλος δηιοηρ γοιυγβεῖνεβ "" (ἰπειςδὰ οὗ 
τηἰτοάδιςίησ ἀϊνίδίοηβ δηἃ ἀϊβογώεσ Ὁ ΔἢΥ 
ἱπβυδοεάϊηλιίοη οἵ ςαγρὶ πρὶ). 

νυ. 12-22. 

Ψες. 14. Τῆε ραγὕοσυϊας ἔογπι οἵ ἰη- 
βυδοτάϊηδιίοη δὲ ὙΤπεββαϊοηΐοα τνδβ ἰάϊε- 
Π688 (ἔοσ ἴῃς οοπίοιη ρου ὑδε οὗ ἀτ. ἴῃ 
ν8 βεπβε, δες Οαγγὰ. Ῥαῤγνὲ, ᾿ϊ. τροῖ, 

. 275). ΒΒ πη αγῖν, ἰπ Οἰγμέμ. 1]. τα, 
ετηοδίμεηεβ ἀεπουποςβ 41] εἤοτὶ πιαάς 

ἴο βηϊεϊά ἴτοπὶ ρυπίβῃπηεπι τοὺς ἀτακ- 
τοῦντας, ἱ.4., ἴῃοδςε οἰξίσεπδ ψὯΟ 5βῃίϊσὶς δο- 
εἶνε βεγνίοςς δηὰ ενδάς {με ϑιδις᾽  ο21} ἴοε 
ἴτοορϑ.---ὅλι. ονᾳ -ἰ “(Δἰη:-Βελγιεὰ "" 
(υπάος ετγίαὶ, ἱ. 6, δες τείδεηος δ), ἀντέ- 
χεσϑε (οἶεανε ἴο, ρυϊ γοὺγ ἅγτῃ γουηά), 
ἀσθενῶν (.“., ποῖ ἰπ ΠελΪΒ Οηἶγ δὺῖ 
ἰπ (ΔἸ οὐ ροαεϊου, Αοῖβ χχ. 35), μακ. 
π. πάντας - ὧο ποῖ ἴοδε ἰεπρεῖ Οὐ 
Ρδΐεηςς σῇ δὴν (οἵ ἴδε ἰογεροίηρ 
οἶαβ586ε8) πούνενεσ ὈΠσεΆβοηδῦϊε ἀπά Ἔχδοῖ- 
ἱπρ ἴδεν πιᾶν Ἐς (ςΓ. Ῥτον. χνἱ!!. τ4, υΧΧ). 
Τῆε τρία. ϑεζνιοεβ οὗ ἴἢς ςΟΤΩΠΊΌΠΙΥ 
ἅτε ενϊάεηιν ποῖ ἴο ὃς ἰεξὶ ἴο ἴδε προῖσ- 

., ἴοσ Ῥαδὺϊ δετε ὑγρεβ οη ἴδε γαηὶς 
πὰ ἢ]ε {πε βᾶπιε κίῃά οἵ βοςίαὶ ἀυεῖεβ ἃ 8 
Βς ἱπιρεβ ψψετε ἱπουτηρθεης ὕροη ἔδεῖσς 
Ἰεδάετβ (ω.. νονθετ. 12, 14). 11 ἀδελφοί 
Βεγε πηεᾶηὶ [Πε προΐ ι, ἱξ νψουϊά 
δᾶνς δεεη πιο βρεςίβοιδιν ἀεβηςά. 
Απ διηξιπεβὶβ θεινεδη 12 πὰ 14 ψνουΐὰ 
δε οτεάϊδ]ς ἴῃ ἃ δρεεςῇ, ποῖ ἴῃ ἃ Ἰεϊῖεσ. 

νεῖ. 15. Τῇε βϑρεςίδαὶ οἰγουπιδίδηςεβ 
το ἢ οΑ]]οἃ ἔος Γογθεάσγαπος (νετ. 14) γεσα 
πκεῖγ το ἀενεῖορ 4 ἀϊβροβίτίοῃ ἴο γεϊδ!ἰδῖς 
ὑροη ἴποβε ΠΟ ἀϊδβρίαγεά δῃ ὑπρεπεγουβ 
δηὰ ἱπβυδοτάϊπαις βρίγίς (ε.ρ., ἴπε ἅτα- 
κτοι) ; δυϊ τπῸ ἰπ)υποίίοη πᾶ8 ἃ νἱάεγ 
τᾶηρε (εἰς πάντας, ἱποϊυάίηρ πεῖς ἔεῖ]ονν- 
ςουπίγγτηεη, 11. 14). 

γες. ι6. Το οοπιτηεηῖ δάδαυδίεῖγ ρου 
δεθε ἀϊατηοπὰ ἄγορβ (16-18) ννουϊὰ δὲ ἴο 
οὐπ]ἔηε ἃ Ηἰϑίογυ οἱ ἴδε ΟὨγιβιϊδη Ἐχρετσί- 
επςε ἰπ ἰϊ μίρβεσ ἰενεῖβ, π. χαίρετε, οἵ. 
Ἐρῖςξ,, 1. 16 (“Ηδά νε υπάετειαηάίηρ, 

ἢ να ἴὸ ἀο Ἀηγδίης, ὃυιϊ εἴης ἀγτσηδ 
δηὰ δ[εββ. ἴδε Πεῖεν δηά εἰ] οἵ Η 8 
Βιδὴ. .. Μηδὲ εἶδε οδὴ 1 ἄο, ἃ ἰαπιε 
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« Ο,οα4 λείπτως προσεύχεσθε, 18. " ἐν παντὶ ᾿εὐχαριστεῖτε" "τοῦτο γὰρ 
ογ. ἶν. 8, 

ΓαΌον, δῖ. εθέλημα Θεοῦ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ " εἰς ὑμᾶς. 10. τὸ πνεῦμα 'μὴ 
1ο 

Ὁ- 
βεῆςε οὗ δσιΐίοϊς ἱπ τη ἷ8 ςοπβίσ, δεα Εἰεϊά, 50.6ο οἱ ἐδε βἰγαὶϊδσ ὑδαρβο ἱπ .Κ, υἱΐ. 
ονεῦ": μὴ Ὁ ῥτγεβ. ἱπῦρεσ. ἱπυρὶϊεβ δοϊίου αἰγοδάγ Ὀεξυπ Μουϊι. ἱ. 122 ἔ. 
ἷ, 5, διὰ ς).1 Οοτ. χὶν... 1 ἰϊ. 
Οὗ ἱ. 1, 8, ἰἰ. 3). 

ᾳ ἰ. τα, ἰν. 16. 

: 1]ο.ἱν.τ. 
οΞ" (οττὰ "Ὁ " δοσί" (80 106. Α( "2. χ. 3). 

τ ΟὨΪΥ Βεσε (Ν.Τ.), Ξ- ὅλονς (ἰΒτουκῇ δπὰ σου). 

᾿ Ἐσβέννυτε, 20. προφητείας μὴ ἐξουθενεῖτε 21. πάντα δὲ ' δοκιμάζετε, 
τὸ " καλὸν κατέχετε" 22. ἢ ἀπὸ παντὸς " εἴδους πονηροῦ " ἀπέχεσθε. 

23. Αὐτὸς δὲ ὁ Θεὸς τῆς εἰρήνης ἁγιάσαι ὑμᾶς "ὁλοτελεῖς - καὶ 

ς ἐ “΄σὶνε 
ἵς (ουίσδει 2 Τί. 

τὰ 2 (οΥ. χιϊὶ. γ; ΡΒ. ἱ. το. Ὁ [κε 100 
Ρ ἷν. 3; ῳ. Ἀἱά. εἰΐ, τ. 

1Αῆεν παντὰα εὐά, δά ἴδε ἀϊδ)υποῖνε δὲ (νἰ δἰπιοβὶ 411] Μ55. δηὰ νββ8., αἰβδὸ 
ΟΙεπι., ΑἸςχ., Ῥαφά. 11]. 12, 95, εχο. δ." Α, ςορ., 8γγ.8.8), ΜνΠΙοἢ Ὀεξοᾶπης δρβογρεά ὉῪ 
τῆς ἢγδῖ 8}}12δ]ε οἵ ἴῃς [ο] οννίπρ νογά. Β|488 (δἔϊεγ Κ, πιίη., εἴς.) δοκιμαζοντες. 

οἱά πιδῃ, ἴδῃ εἰπρ ἤγπὴπβ ἴὸ σοάδ... 
Ι ἐχῃοσῖ γου τὸ Ἰοίῃ ἱπ τπ 18 βᾶπιῈ βοηρ.᾽᾽} 
Τετε 15 ἃ τὨγεδὰ οἵ ςοηπεοῦοη τ {πε 
ἰοσεροίηρ σουπβεὶ. Ὑῆε υηδννεσνίηρ δἱπὶ 
οὗ θεΐπρ βοοά «πὰ ἀοίπρ ροοὰ ἴο 41] πηεη, 
ἰδ δουπά ἃρ νἱτἢ τῆδὲ αι ἰπ αοά᾽ δ υη- 
{ΑἰΠἶπρ ρουάπεββ ἴο πιο νν βίο ἐπδῦε8 
τῆς ΟΠ γίβειαη σὨθαγίν ἰο δοςερὲ {πε 
ἀἰϑαρροϊπιπιθηῖὶβ δηᾶ βυβεσίηρβ οἵ βοςίδὶ 
πὸ. ὙΤΠΐβ [11 οἂπ ΟὨΪΥ .᾿ δεϊά ὃν 
Ῥιάγεγ, ὑ.4., ἃ Ἄσοπβίδπι τείεγεηςε οἵ δ]] 
{π|᾿|5 οουτβε ἴο ἀοά, δΔηὰ βυςἢ ργαγεσ πηυβὲ 
ὃς πῆογα ἴμδῃ τηεγε γεβίρηδίοη; ἱξ ἱπὶ- 
Ρ᾽Ϊεβ ἃ βρίγι: οὗ υπίαλ Πρ σταξίτυς τὸ 
(οά, ἱπείεδά οὗ δὴν βυδρίςίουβ οσ γεθεὶ- 
Ἰίουβ διιτυάε. 

γεν. 17. “Ῥγαγν αἰτυαγε, 84γ8 ἴδε 
Αροβιίίε ; τῇδε ἰβ, ανὲε ἴῃς Βαδὶῖ οὗ ργᾶγεζ, 
τατηίης γοῦν ᾿πουρῆϊ8 ἰηῖο ἂςῖβ δῪ σοη- 
πεςτίης τμεπὶ ἢ τῆς ἰάφα οἵ ἴπε τεάεεπι- 
ἱπρ αοά᾿ ((οἱετίάρσε, Νοέες οπκ ἐλδε Βοοῖ 
οΓ Οονινιοη Ῥυαγεν), ορ. ἰϊϊ. τα, ν. 23. 

Ψψεῖ. 18. Οῃμγγβοβίοπι, νῆο ψτοῖς : τὸ 
ἀεὶ δηλονότι εὐχαριστεῖν, τοῦτο φιλοσό- 
ῴφον ψνχῆς, ρᾶνε ἃ ῥτγαςιίσδὶ 1ΠΠυϑεέγατίοη 
οἵ τῃἷ8 Πεγοίς ταπρογ ΌῪ τερθδίίηρ, δ5 Βς 
ἀϊεὰ ἰπ (δε εχίγετης παγάβῃιρβ οἵ δὴ εη- 
οτοεά δηά ραίϊπίωῃ! εχίϊε, δόξα τῷ θεῷ 
πάντων ἕνεκα. Εοτς {πδηϊκδρίνίηρ, ὄνθῃ 
ἰῃ θετεανεπηεηῖ,  Αὐρ., Οοηζ., ἰχ. 12; 
Δηὰ [υτίπεσ, ἐδίά., ἰχ. 7 (ἴὰπς Ἡγτηπὶ εἰ 
Ῥδδὶπιὶ υἱὐ σαπεγεηΐαγ, βεσυπά πὶ τπογετῃ 
Οτἰεπέδ! τὰ ρατευτη, πε ΡορυΐυΒ τηδεγοίβ 
ταεάϊο ςοπιδαβοοσοῖ, ἱπδεϊταϊταπι εβι). 

Ψψει. 19. τοῦτο κιτλ. Τῇε μῥείπιδγΥ 
τεΐεγεπος ἰβ ἴο εὐχαριστεῖτε, Ὀυϊ (ἢ ῥτε- 
ςεὐΐηρ ἱπιρεγαιίνεβ ἄγε 50 οἰοβεὶν Ῥουπά 
ὋΡ νἸ ἢ τΠ15, τῃδι ἰξ 8. ἡθς 688 ἴὸ Ἄχοϊ ας 
ἴδεπὶ ἔγτοτη ἔπε βοορε οὗ ἴδε θέλημα.---ἐν 
Χ. 1. Τηὶβ ρἰδά δοςερίδπος οὐ {{{π᾿8 γαὶῃ 
Δῃ 5υπδπίπα ΑἰϊκΚε 28 ἔγοτη ἴπε Ὠδπὰ οὗ 
αοά, 6808 ποῖ οπἱν Ἴχεπιρ βεά (ο΄ σοη- 
ἰεχὶ οὗ μιμηταὶ... τοῦ Κυρίον, ἱ. 6) 
δυῖ αἷβδο επδυϊεά 411] ὑνῆο Κεὸρ ἰπ τουοῇ 
νι Βῖπὶ ἴο τεα]βε. Τῆς δαβὶβ οὗ ἰΐ 

ἰ8 τῇς ΟὨτγίβείδῃ τενεϊατίοη ἂἀπὰ εχρετί- 
εηςε; ἃραγὶ ἔτοτὶ ἴῃς [ἰνὶπρ Τοτὰ τὲ ἰβ 
πεῖῖπες Τοοποείνδ Ὁ] ποῖ ρσγδοῖςδδὶς (οὐ 
ΕΚ. Η. Ηυκίοπ 8 Μοάενη Ομὲάες οὐ Επρ δὰ 
ΤἈομρλέ, ΡΡ. 122 [). 

γει. 2ο. ΑΒ εὐχαριστεῖν νν8 ἃ δρεοίδὶ 
[ὰποιίοη οὗ ἴῃ ῥγορῃεῖβ ἱπ δαυῖν ΟἾτίδ- 
ἰδ νοσβῃῖρ (οὐ. Ὠϊά, χ. 7), ἴπε ἰταπβίτίοη 
ἰδ πδίυτα!. πα Ιοοδὶ ἀῦυδβεβ οἵ βοβίδις 
Ῥιίορθεου ἴῃ ρτεάϊςικίοη (2 Τῃεββ. ἰδ. 2) οὕ 
δι δεεπὶ ἴο ὃς εχαρρεταῖεά Ἴουηβεἷβ 
οὗ ρεγεοϊίοη (νεσ. τό {.) πηυϑὲ ποῖ ὃς δ]- 
Ἰοννεά τὸ ργονοῖίκε δὴν τεαοϊίοπ ψηϊς ἢ 
νου]ά ἀερτεοίαιϊς δὰ ἐχιϊηρυΐϊδβῃ τΠἰβ νἱτ] 
εἰζι οὐ ἑπποιίοη οὗ τὰς ἔα. Ῥδυ!, στ 
ομαγαςίοσιβεῖς βδηΐϊϊγ, μοϊάβ τῇς δαΐδπος 
ἐνθῆ. ϑυςοῇ επιμυδίαβεῖς οὐϊουγδὶβ ἂγα 
πείῖπες ἴο ὃς ἀεβρίβεά 45 51} νδρουτγίπρ' 
πος ἴο Ὀε δοοεριεά δ] πάϊγ 85 ἱπΈ}118]ς 
τονεϊλιίοπβ. ΤΠα ἴσγὰς οπτίοβπὶ οὗ προ- 
φητεία οοπλεδ (νεσ. 21) ἔγοπι ἴδε ( ἢγίβιιδη 
οοηδβοείδηςς νἢϊςἢ 18 δεηβίενα ἴὸ {πε καλόν, 
πε συμφέρον, (πε οἰκοδομή, οΓ (δε 
ἀναλογία τῆς πίστεως (ο,. Ν᾽ εἰζβᾶςΚετ᾽ 5 
4ῤοΞί. Αρε, ἴ.. 270 [). Βυλ {15 στ εἰςΐδπι 
τυθδὲ δε ροβίεϊνε. [ἴπ δρρί γίπρ ἴμε βιαπά- 
τὰ οὗ βρίγίευδὶ ἀϊβοεγησηεηὶ, 11 ταυβὲ εἰτε, 
ποῖ ἴοτ ἔπε πηεγε ρίεδβυτγς οἵ γεὐεστίηρ τῇς 
ἐσγοηεουβ δυῖ 1 τΠε οδ]εςὶ οὗ τεϊδιπίηρ 
ννδδῖ ἰ8 σεηυΐηα. 

γιτ. 22. Α δυγῖπες ρεπεγαὶ ῥσεςερῖ, 
δάδεᾶὰ το ὕὑγίηρ οὐἱ τε περαῖνε εἱάε οἵ 
κατέχετε, κιτιλ.---πονηροῦ πεαυῖ. ἀὐδίταςὶ 
Ξε “οὗ νἱοκεάπεββ," Ὧ8 ἀεη, ἰΐ. 9 (τοῦ 
εἰδέναι γνωστὸν καλοῦ καὶ πονηροῦ).--- 
παντὸς κιτιλ., ρεῖδᾶρβ δη δ] υβίοη ἴὸ πε 
τηδη οἱ ά ναγβ οὗ ροίϊηρ ψτοὴρ (Ατῖβί., 
Νίκ. Εἰλ., ἃ. 6 τΆ4, τὸ μὲν ἁμαρτάνειν 
πολλαχῶς ἐστίν... τὸ δὲ κατορθοῦν 
μοναχῶς). 

γε. 23. εἰρήνης, »]Π ἃ δρεοίαὶ 811υ- 
βίοη ἴο ἴπε Ὀγεϑοθεβ οὐ παηοην δηᾶ 
Τμδγιγ ργοάδυςεὰ ὃΥ νὶςε (οἷ, ςοππεοιίοη 
οὗ ᾿ἰϊ,. 12, 13 δπὰ ἰν. 3 [.), Ἰπάοϊδηςς, ἱπι- 
Ῥδίεηςς οἵ δυϊπογίγ οἵ οἵ ἀείεςϊβ ἰῃ οπα 
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ὁλόκληρον ὑμών τὸ πνεῦμα καὶ ἡ ψυχὴ καὶ τὸ σῶμα ἀμέμπτως ἐν 5 Δάϊ. ραι 

τῇ παρουσίᾳ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ τηρηθείη. 
τὸς ὁ " καλῶν ὑμᾶς, ὃς καὶ “ἥ ποιήσει. 

25. ᾿Αδελφοὶ, " προσεύχεσθε περὶ ἡμών. 
ἀδελφοὺς πάντας ἐν " φιλήματι " ἁγίῳ. 

24. ἣ πισ- επιρδαεὶε, 
8 ἴῃᾷ 
ἈΠ ται 
οἵ δυδεὶ. 

4246. ἀσπάσασθε τοὺς νοὶ ἰὲ 

ι ἕξ Ῥαῆν 
27. ἐνορκίζω 1 ὑμᾶς " τὸν Κύριον, " ἀναγνωσθῆναι τὴν " ἐπιστολὴν υ ξέα, 

πᾶσι τοῖς ἀδελφοῖς. πὰ 
28. ἡ χάρις τοῦ Κυρίου ἡμών ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ μεθ᾽ ὑμών. τρῦθι 

“ΑΕ ΝύΩ. χχὶϊὶ. το; Ῥα5. χχχνίϊ. ΐ (ΧΧ). 
σ᾿ Οος. χνὶ. 20; δῃὰ }υδὲϊπ᾿ 8 ἌΡ οἵ, 65. 
Αςεῖς χίχ. 13. ΒΚ. ἱν. 

« ΟἸξεη. Αἰοχ. Ραδά, ΠῚ. ἢ δὲ. 
; Αεοῖε χν, 21; 2 (ου. ἐἰϊῥ. σ; (οἱ. ἱν, τό. 

χ Νετς. 1γ, 11. 1.1 οὩ 
8 Ἐοσ τοπεῖς. εἴ. 

ς 11. ἐϊ. 15. 

1 Κεδά ενορκιζω [οηἷγ Βεῖς Ν.Τ', -- “ δάϊιγε,᾽" βισεπρίμεποά ἔοσπι οἵ ορκιζω) ν ἢ 
ΑΒΌ", πιη., Εὐυτῇ., Πάτα. (εἀἀ.). Βυῖ οπι. ἀγιοιᾳ Ὀείοτε αδελφοις νυνἱτἢ 
τηῖπη., ἁ, ες, ἢ, ὦ δεῖῃ., Εὐτἢ., Απιῦ., Οδβεϊοά. (εἀδά., εχο. ἀε ὑνεῖϊε, Κ 

ἀϊίοη οἴ αγιοις, κε ἴπε οπιίββίοη οὗ πασι, “ επιβρτίηρί νἱ εἰ! εἰσῖε ἀεπὶ νεῖ 55); τῆς 

ΒΌΟ, 
, ΕἸΙΙς., 

Ἠεσασο ίβομεη [πίεγεββα, ἀἰε Βιθεὶ πίοπὶ ΑἸ] εη συρᾶπρ!ςἢ Ζὰ πιλοῃεη " (Ζὶπιηπιετ). 

δηοῖμεγ (ν. 13 {.), τειδδτίοη (ν. 15), απὰ 
ἀϊθέτεηςεβ οἵ ορἰπίοη (ν. τὸ ἢ) ϑυςῇ 
ἴδυϊιβ αἴεςϊ τε σῶμα, ἴπε ψυχή ἀπά ἴδε 
“πνεῦμα τεβρεςνεϊγ, 85 {πε Βρῆετε οἵ ἴμδὶ 
Ῥυτε δπὰ Ποῖγν σοηβοίουβηεξβ ψῇοβε ουϊ- 
φοπῖε ἰ8 εἰρήνη.---μῶν, ὑπειηρμαῖς ρεηϊ- 
εἶνε (45 ἰπ 111. το, 13, οὗ Αδδοῖτ 8 γολαη- 
πὲὶνε Ονγανιριαν, 255906) [πτοννίηρ ἴῃε ἐπὶ- 
ΡῬῃαβὶβ οὐ τῆς ἐοϊϊονῖης γνογὰ οὐ ννογάβ. 
πνεῦμα ἰδ ρυὶϊ ἤτεί, ἃ5 ἴπε εἰεπιεηῖ ἴῃ 
Βυηδη παῖπτε ψΒίοῃ Ῥδὺΐ Πεῖϊᾷὰ το δε 
τοοδὲ ἀϊγος εἶν δ᾽! εὰ το αοά, νΕΐε ψνχή 
ἀεηοίεβ 45 υ8ι114] τῆς ἱπάϊν!δυα] ᾿Ε. ΤΏς 
τοἸϊοςδίίοη οὗ ἔπεβε ἴεγπιβ ἰβ ὑπυδυδ] Ὀυϊ 
οὗ οουγδε 4υϊξε πὑπιεομηίοδὶ.---ἀμέμπτως 
848 δἰπιοβὶ ἃ ὑγοίϊεριίο τπρε τ “ ργεβεγνεὰ 
επεϊτε, (δο 248 ἰο ὃ6) ὈΙαπιχεϊεϑβ αἱ ἴπε δῖ- 
τἶνδὶ οὗ," ψὩϊς ἢ Ὧδ8 Ἰεὰ το ἔπε δβυϊβείτυ- 
Ὥοπ, π᾿ βοῦηδ ἰπίοσίος Μ59., οἱ εὑρεθείη 
ἴος τηρηθείη (ο7. ἰεχίυα! ἀϊδεουδδίοη ἰῃ 
νιον. ὕομν. ΤἈφοί., τοο3, 453 [). Τῇε 
φᾳοηδίσυςτίοη ἰ5 ταῖπεσ αὐνκινασά, Ὀυὲ τῆς 
βεπεγαὶ βεπϑε 8 οἴεδι. ΜΙ τε τ πουρῆὶ 
οἵ τῆς νΒοῖε νεγϑε σοιήρδγε ΡΒ. 80]. χυ!. 
6: καθαρίσαι ὁ θεὸς ᾿Ισραὴλ .. . εἰς 
ἡμέραν ἐκλογῆς ἐν ἀνάξει Χριστοῦ αὐτοῦ, 
Αἶβδο {δε ἀεδοτ ρου οἵ Αὔγδπασι Ὀείηρ 
Ῥτιεβεγνεὰ ὃν {δε ἀϊνίπε σοφία 'π ϑᾶρ. 
χ. 5 (ἔἐτήρησεν αὐτὸν ἄμεμπτον θεῷ). 
ει. 24. Τῆς 641] ἱπιρ᾽ῖδ8 ἴδ Οοά 

ΨῚ1 (ἈΠ ΠΛΙΠΎ σατγν οὐ τῆς ργοςεββ οὗ 
ἁγιάζεσθαι Δηὰ τηρεῖσθαι (ἐγ. ΡΗΪΪ. 1. 6), 
Ὡς ἢ ἰ5 ἴῃς ἀϊνίης 5ἰάες οἵ πε πυτηδῃ 
επάδανουτ ουὐϊϊηςά ἰπ πε ρτεσθάϊπρ νεγβε. 

νγν. 25-27. ΟἸοκίηρς ννογά" οὗ Ἴσουηβεὶ 
δηὰ ρῥγᾶγεσ. 

νεῖ. 26. Νείϊμεον ἤεσο, ποῖ ἂῦονε δὶ 
νοῦ. 14, 16 ἴθεῖα ΔΩΥ τεάβου ἴο ΒΌΡΡΟΒΕ 
ἴμαι Ῥδυ] ἴυγπ ἴο δλἀγεββ {πε ἰεδάειβ οὗ 
ἴῃε ἰοςαὶ σἤυτοῦ (80 “.5., Βογπεπηᾶπῃ, 
ἘΠίοοῖ, ΑἸοτά, Αδἰκννίεη, Ζίπιπιες, ἱρδῖ- 

ἴοοι, ννεΐββ, Εἰπάϊαυν) δβ8 ἱποῦβῃ [τ 
Ψεῖς, ἴῃ ἴπε πᾶπλε οὗ ἴῃς δροβιϊε(8), ἴο 
σοηνοῪ ἴπε Ποῖν (ἰ.6. ποῖ οἔσοηνεπίίοη οἵ 
Βυπιᾶη ραββίοπ) Κίββ, ὑεῖς Ὀεϊοκεπεά 
ταυΐυδὶ αϑεςιοη (ε7. εηδη δ 5. Ῥανὶ, 
262, 66. ἰ. 935, δηὰ Ε. Βὲ. 4254) ἴῃ {δε 
ΘΑΥΥ ΟἸ τ βείδη νοσβῆὶρ. Τῆηΐδ ρτεεης 
ΌΥ Ῥγοχυ 15 ποὶ 80 πδίυσαϊ 8 ἴδε οἵ ΠΑ ΓΥ 
δεηῆβε οἵ τῇς ννογάβ; τῆς βυδειτυϊοη οὗ 
τ. ἀ. π᾿ ἴοι ἴδε τῆοσε οοπηπιου ἀλλήλους 
͵8. ἱπιε!!ρῖθ]ε ἰπ τῆς Ἰρδι, 4.5., οὐ. ῬΆΪ]. 
ἶν. 21; δηά ἰξ ννου]ὰ θὰ Πδτβῇ ἴο ροβιυϊδῖς 
80 ΒΠΔΙΡ ἃ ᾿τδηβίοη ἔγοπὶ ἴῃ ρεπεγαὶ 
τείδγεηςα οὗ ν. 25 δηὰ ν. 28. Ἐνεῃ ἰῃ 
νεῖ, 27 ἴἴ ἰβ ποῖ πδοαββᾶσζυ ἴο [ίηκ οἵ τῇς 
Ἰοςᾶὶ Ἰεδάεσβ. ὙΝΏΙῈ δε ερίβεῖς ψουϊᾶ 
παῖσαι! γ ὃς παπάδά ἴο βοῦς οἵ {πεπὶ ἱπ 
διε ἤτϑι ἱπβίδηςς, ἰ ννᾶβ δ ἀγεσϑεά το ἴῃς 
ἙἤΠυτοῆ; ἴῃ οδυτοῦ ονπεὰ ἰξ δπηὰ ννᾶβ 
Βεϊὰ τεβροῃβιδῖε ἔογ [8 ρυ δὶς γεδάϊηρ δἱ 
τῆε ψΜ ες κὶν τνοσβῃὶρ.-πᾶσιν, {κε τῃ6 
πάντας οἵ νεῖ. 26, 5ἰπιρὶν βδῆοννβ Ῥαδυΐ 5 
ἀεβίτε ἴο ργενεηῖ ἴῃς σπυγοῦ ἔσοπὶ Ὀεςοπι- 
ἰηβ, ὁπ. ΔὴῪ ῥτσείεχί, ἃ οἰΐᾳυε οἵ οοίεσίβ. 
Βυῖ ἴῃς τεπηασκαῦϊε ἐπι ρῃδβὶβ οὗ τῆς ἰη- 
Ἰυποιίοῃ ροϊπὲβ ἴο ἃ ρεγίοὰ ψνμεη βυς 
ῬΌΒΙΙς τελάϊηρ οὗ δῃ ̓  ἀρόδοις ερίβϑεε 
ΜΆ8 ποῖ γεῖ ἃ τεςοσηίϊδεδ ἰεδίυγε ἴῃ τῆς 
ὙΟσΒΠρΡ οὗ ἴπε σπυτοθεβ. δὶ 28. 
βίγεββ ὕὑροη ἴπε ῥσορεσ 8ὲ οἵ δίβ ερί βιϊς, 
88 Ὀεϊηρ πιεδηὶ ποῖ ἴοσ ἃ βρεοίαἱ βεῖ, δὰϊ 
ἔον ἔς επιῖγε Ὁσοϊπεγποοά (ἐ.ε., ἂὲ Τῇεβ8- 
βαϊοηίςα, ποῖ, ἃ8 ΕἸαϊξ τη ϊηκβ, ἴῃ Μᾶςε- 
ἄοπία). 86ε τπαῖ δνεγυ πιςπιδεῖ δεῖβ ἃ 
πιοατίηρ οἵ ἰξ αἱ βοπιὲ πιεεϊϊπρ οὐ οἵμεσ 
(ἀναγ.; τἰπιεῖε88 δοσ.), ἀπά ἴπὺ8 Κποννβ 
ἘΧΔΟΙΪν ναὶ Πᾶ8 ὕεεη βαϊά. 80 Ἅ4Ἃ4ῤος. 
Βαν. Ἰχχχνὶ. : "" ὑνπεη τπεγεΐοσε γς τεοείνε 
τηἷβ τὴν ερίβιϊε, τεδά ἰξ π᾿ γοὺυσ Ἴσοηρτα- 
ξαϊίοπβ ντἢ σάτα. Απάττηεάϊιδιε ἐπογθοη, 
δῦονε 411 ου ἴῃς ἄδγβ οἵ γουγ [Δβ8:8.᾽᾽ 
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ὁ Ο7.1.1.1.1. τ." ΠΑΥΛΟΣ καὶ Σιλουανὸς καὶ Τιμόθεος τῇ ἐκκλησίᾳ Θεσσαλο- 
Β ὥ. τι ζος. 
{3, εἰς, νικέων ἐν Θεῷ πατρὶ ἡμῶν καὶ Κυρίῳ ᾿Ιησοῦ Χριστῷ" 2. χάρις ὑμῖν 

ε ἰϊ. 13; 

4. ᾧ 
Σ Ἰοβῃ 

καὶ " εἰρήνη " ἀπὸ Θεοῦ πατρὸς ' καὶ Κυρίου ᾿Ιησοῦ " Χριστοῦ. 
3. " εὐχαριστεῖν “ ὀφείλομεν τῷ Θεῷ πάντοτε περὶ ὑμών, ἀδελφοί, 

(καθὼς “ ἄξιόν ἐστιν) ὅτι " ὑπεραυξάνει ἡ πίστις ὑμῶν καὶ ΄ πλεονάζει 
"ΠΕ ΎΘ, ν: ἡ " ἀγάπη ἑνὸς ἑκάστου πάντων ὑμών εἰς ἀλλήλους " 4. ὥὦστε αὐτοὺς 

ἁϑεεοῦι 
(ος. χνὶ. 

{φΡεῖ.1. 8. 
νεῖ ἢ ἰηξ. ἂς ἰῃ 1 

ΠΡ ἀμανε ον 
οἵ, 7. . Χ, 2. 

8, 
ϑεε2 

2}. 

ἐσ οἵ 1. {ϊ], σὰ, ἱν, 9.1ο. 

αἡμᾶς ἐν ὑμῖν ' ἐγκαυχᾶσθαι ἐν ταῖς " ἐκκλησίαις" τοῦ Θεοῦ, ὑπὲρ. 
ἀνδι γ. τῆς ὑπομονῆς ὑμῶν καὶ πίστεως ἐν πᾶσι τοῖς διωγμοῖς ὑμῶν καὶ 

Βεῖὰ 
Β ΑἜ ΜῈ] δα οἰδεζα (1. ἰ. 8); ὥστε 

Κι .4. οὗ Αςδαΐδ, εἰς. Οἵ. 1. 1. 3. 

ε ἥμων δἴϊες πατρὸς νἱ ΒΌΡ, 17, 49, 71, ἃ, ε, Τεορῇ., Ρεϊδξ. (Α1]., υδοπι., 
ΜΗ, Εἰπάϊαν, ΜιΠραη, εἰς.), ἃ5. ἃ βοσῖραὶ δά διτίοη ἔσοση νεσ. σ. 

ΟἩΑΡΤΕΚΒ 10-ννν. 1-8. 1Πε δἀάτγεββ 
((. τ, 2) 18 (οἱἹοννεὰ ἤτβι δῪ ἃ [ῃδηκδβρίνιπα 
(3:10) τυ ς ἢ ρᾶδββεβ ἱπίο ἃ ργσορμεῖίς ρίεος 
οὗ ςοηξοϊαιίοα, ἀπά τδεη ΌΥ 4 ὑτίεἶ 
Ῥίᾶγεσ (11, 12). 

εἰ. 3. περὶ ὑμῶν: Ὑουν {Ππληκ|ε 88 
δβἰτυδιίοη (4 4) οὨἱγ ἴδιον ἱπῖο πγοσε 
δε Πΐδης τε! ἰοῦ γοὺγ ρεγβοηδὶ Ἵμαγδοῖοσ 
δηὰ Ὀελείηρ ὑπάετ δάνετβε οἰγουστηβίδποςβ. 
ὅτι ἰ6 Ὀεβϑὲ γαργεβεηιεὰ ὈῪ ουὖῖ ΤοοἸοαυϊαὶ 
“ὁ Βεοδυδε," ψΠοἢ ἱποίυδεβ θοῖδ (δα 
ςἄυ 881] «πὰ τς οδ]εοίίνε βθῆβεβ οὗ ἴπε 
νογά; ναὶ ἰοιτηθ πιδίτεσ ἴοσ 1πδηκβ8- 
εἰνίπε ἰ8 πδίυγα!Υ {πε τεάδοη ἔοσ ᾿μβηΐϊ8- 
εἰνίπρ. ἀγάπη κιτιλ., ἃ ρεποά οἵ διταίπ 
εἶτεβ πη [Δ] σεπε!εηεβ8 (8ες οἡ Ἐεν. ἰΐ. 4) 
88 ΜΕ] δ8 ρδίΐεηος ἰονναγάβ Οοὰ (νετ. 4), 
βίπος ἱγγι δου δπά ἰδοῖς οἱ ὑπβε! 88} σοη- 
βἰδεταϊίοη ἕοσ οἴπεσγα (οὔ, ἰἰϊ. 6 .) πιᾶγ δε 
88 τελάγν ργοάδυςεὰ Ὁγ ἃ τἰπ)ὲ οἵ ἱεπβίοῃ 
δηὰ βενεῖε δηχίεϊν 88 δὴ ἱπιραίίεηιϊ 
τεαροετ οἵ δίῃ. Ῥαυἱϊ 8 δὰ ἀπά ρταῖε- 
10] ἴῃδι δυδετίηρ τννᾶβ ἀγανηηρ 88 πἰεπάβ 
τορεῖπει δηά διπάϊηρ ἐπεπὶ τποτε οἰοϑεῖν 
ἴο τδεὶγ 1 ογὰ, ἱπβιεδὰ οἵ βιυπιίηρ {δε 
στον οἵ τπεὶς (α} ἀπά ἀτγίπρ ὕρ 
ἴδε ἢονν οὗἩ τπεῖτ πιυῖϊυδὶ ομαγίυ. Ῥγδῖβε 
οοπλεβ 8ἃ8 υδιλὶ δείοτε δίατηε. Ρδυϊ 18 
Ῥτονά οἵ πὶβ {τἰεπάβ, θεοδυβε βδυβεζίηρ 
88 ποῖ βροϊϊεᾶ (Πεὶγ οδαγδοίεσγθ, 885 βυβει- 

ἱπρ, Ἔβρεςίδ!νΥ ἡ πεη ἄυε ἴο ορργεβδβίοῃ 
δηὰ ἱπ)υδιίος, 18 ἴοο ἀρὶ ἴο ἀο.---ὀφείλομεν 
(δο (ις. αὐ. Ῥαπι., χὶν. 2, τίαβαυς 
εφί, υὐ ἀεδυΐϊ ; Βδτη. ν. 3, νὴ" 1, ἴδε 
Ρῆτγαβε ἰ8δ υπαχατηρίεά ἴῃ Ῥδυὶ, Ὀυϊ ποῖ 
υπηδίυγαὶ (οὐ. Εοπι. χν. 1, εἰς); “δε 
ἔοτπι οὗ ἀυϊν ἰδ οπε ψ Ὡς ἢ 411 “πουρῆῖβ 
παίυι αν ἴᾶκα ἴῃ Πὶδ τηϊπ "ὅ (]ον εἴ). 

νεῖ. 4. Τῆε βίπρίε δγίιοῖε ϑτουρβ5 
ὑπομονὴ ἀπὰ πίστις 85 ἃ δἰηρίε οοποερ- 
τἴίοη τὸ. δι ἱπ ἰϊ8 δρεοὶδὶ δβρεοὶ οἵὗ 
ἀτή τῇ επᾶἄυγαηος (οὐ. οα εν. χίϊ!. το), 
αἰ Πὰ] τεπαοὶν οὗ ρυγροβε. Μ. Οεῦ- 
Βαγάϊ, ἰῃ Π18 1. 1έαἰΐε Μγείφμε (ρ Ὁ. 318 4), 
οὔβεγνεβ ἴδαϊ “ἴὰε ὅπ] νοσγὰά οὗ δηῖε᾿ 
Ὀεϊϊεῖ, οὗ τθδὶ !'τεϊρίοη οὗ πε πεδσι" 
ψυΒ ἢ ἢ τηεπτίοηβ ἰη ἴῃς Οοηνέίο, ἰΒ ξίνεπ 
ἰπ ἰῆε 241} οδηΐο οὗ τῇς Ῥαγαάέεο. ες 
φοσς8 δος ἴο ἴῃς νετῪ βίσωρί ε βυτηροὶ οἱ 
Ῥαυ!, [α, Βορε δπὰ ἶονε ; ἴοσ μ΄ πὶ δἃ8 ἴοσ 
τδε ἈΡοβιὶε αὶ 18 δὲ δοιίίοτη βἰπιρῖ 
Βορε." Εδιῇ ἰβ τῆοσε ἵδη ἰδαῖ ἴο Ῥϑυϊ, 
δεῖ βοπγειίπηεβ μδσάϊυ ποιε. Τῆς ΤὭεββα- 
Ἰοπίδπβ ἅτ ποῖ ἴο ἔδασ [πὲ {πεν διε μοὶ ἅ- 
ἰῃρ ἃ ἰοσίοσῃ ουΐροβὶ. Νεὶιπεῦ τηϑη ποσ 
Αοά ονετΐοοκβ ἐμεῖς σουταρε (οΥ, Ρίαιο᾽ 8 
ΤἈεαεί., χχν., τς ἡρλς ὑπομεῖναι καὶ μὴ 
ἀνάνδρως φεύγειν). Τῇεῖς ἰουπάοτε ἃπ 
{τἰεπάβ δὶ ἃ ἀϊξίδπος ὅγὲ τννδῖοπίηρ ἢ 
Ῥγίάς ἐπεὶγ τεβοϊαῖς (διῇ ; ψ Ὦ1]6 ἴῃ αοά 5 
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ταὶς θλίψεσιν ' αἷς ἀνέχεσθε, ς. " ἔνδειγμα τῆς δικαίας κρίσεως τοῦ 1 Αἰΐταςι, α 

Θεοῦ, " εἰς τὸ " καταξιωθῆναι ὑμᾶς τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ, ὑπὲρ ἧς 
ἧς οἐ ὧν 
(ίΩ. α 

καὶ πάσχετε’ 6. " εἴπερ “ δίκαιον παρὰ Θεῷ " ἀνταποδοῦναι τοῖς αι δοίγίκεο 
τ.: 

Θλίβουσιν ὑμᾶς θλῖψιν 7. καὶ ὑμῖν τοῖς θλιβομένοις "ἄνεσιν "μεθ᾽ 
μαῦλὰ 

ἡμῶν ἐν τῇ " ἀποκαλύψει τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ ἀπ᾽ οὐρανοῦ μετ᾽ ἀγγέλων ἱΣ δ 

δυνάμεως αὐτοῦ ὅδ. " ἐν πυρὶ φλογός, διδόντος “ ἐκδίκησιν " τοῖς μὴ ΠῚ 
εἰδόσι Θεὸν καὶ τοῖς μὴ "ὑπακούουσι τῷ " εὐαγγελίῳ τοῦ Κυρίου " (" ἷ- 
Ν ο 

54Ρ. 
Ρ 
ἐξ. 

866 ὁ 
Αςὰ ν. 41: 

δηὰ χίν. 22. Ρ 8ε6 οὐ Βοα:. ἐἰϊῥ. 30, νἱῖ!. ο, 17 -- “ εἶπε". Ἑ 42: 8ὃϑὲ οὔ Βοιῶ. 
ἰϊ, σ:6, ο, νἱἱΐ. τγ; 5 Οος. ἱν. 1) ἔ. τ Ετοότὴ ἴδ8. Ἰσνὶ. ΑΙ ΧΧ) 8. ([. « (ον. ιἱ. 13; Αδς. 
ἴε6. ἱν. 15 (ᾳυοϊεά ου . ἱν. 16). Ἢ: ΤΒεεδ. ἰΐ. 16; δοὲ , ἢ. 4. “γε εξ ἴοο, Οοά 

ν ἀν σοῖο; Ἐοα;. ἰἱ. ς. νΟ ΤΟΧΧ οἱ Ἐχοά. ἰϊϊ. 2: ἴε6. χχίχ, 6, ̓χνὶ, ὅ, 164 ἔ. 
δηὰ οὨ 1: Ὅος. ἰϊ. 13. Α Η . 'ν Ἐσεῖ. χχν. 14 (ΧΧ); 16τ. χαν. 12; Όευῖ, νἱὲ; 9. 

τ ΟἹ. ἰν. 5 ([ες. χ. 25; Ρδβ. ἰχχυιὲ. 6). Υ ᾧ, Ἀουα. χ. τ6. Αςίδ νἱ. 7; ΟἸδπ. οι. χἰϊὶ. 4. 

ϑυτε Ῥσοοςδδ οἵ ρεονίάεπος ἴμδὲ (δ: 888 
ἃ ἀεδιίηγ οὗ ἰἴ8 οννῃ, δίῃος ἴξ 15 Ὀουπὰ πρ 
νἱ1ἢ Ηἰ8 οἴετηδὶ ἀεδίζηβ. Ηορς ἰ8. οπἱγ 
ταεπιοποθὰ οπος (ἰϊ. 16, οὐ, 11}. 4) ἴῃ τῃϊ8 
ερίδβεϊς, ἔος 411 [ἱβ ργεοοςυρδέοη νι (με 
ἕαϊυτο. Εδίτη οονεῖβ δἰπιοδὲ 8]1 118 οοπ- 
ταπῖβ πετα.---θλίψεσιν τοῖς ρεηετγαὶ ἴἤλη 

ἴς.--ὑπὲρ, 45 ἰη 1., 11]. 2, ἰδ ἐαυΐνα- 
Ἰεπὶ ἰο περί, νι ἃ τους οὗ ρΡεγβοπδὶ 
ἱπίεσεβι ΤΑΒΒΟΙ Β ϑὲοδαππὲπε Ογανινιαν, 
Ρ.559; Μεἰδιεσμδηβ, Ογανρνε. ἃ. αὐξέδελεη 
Ἰπεολγίίφη, 182). 
Με τι. 5. ἔνδειγμα, ἰῃ ἀρροβίτίοῃ ἴο {δε 
εγὰ] τπουρδὶ οὗ ἴῃς ργεοςάϊηρ οἴδυδε ; 

ἰξ ἄοεβ ποῖ πιδιϊες ο ἴῆε βεῆβε Ὑβεῖθεσ 
ἴα ννοσὰ ἰβ ταίκζεῃ ἂβ δπ εἰ]ρεῖς ποταϊπδενε 
οἵ ἃπ δρροβίτἰοπμδὶ δοουβδῖῖνε. “ΑἹ] τ ῖ8 
ἰδ Γελ]ν ἃ οἷεας ρζοοῖ οὗ (οσ ροϊηιβ ἴο) 
τὰς ἐαυϊν οὗ Θοά᾽ 5 Ἰυάρτηεηϊ,"" ΨΕΙΟΝ 
11 τῖσαι τῆς ργεϑεηὶ ἱπεαυδιτεβ οὗ 11ε 
{(θαπιςε, Ρκυρ., κ᾿ τορ 1). Δικαία κρίσις 
ἰ5Β τὰς ἥπίυτε δηά πηδὶ ᾿υἀρπηεηῖ οἵ 6-1ο, 
ψγΠο86 ῥεϊποίρὶς '8 τεοορεπβε (κε χνΐ. 
25); ἴδετε ἰβ ἃ ἀϊνίπε ἰανν οὗ οοπηρεπβα- 
τίου τς ἢ Ψ0 ορεζαῖε. ΤὭΐβ γον 
δδςοῖ ἰρδὲ ρου ἴδε ργεβϑεηῖ βυβεγίηρβ οὗ 
ἴδε τἰρδίθουβ. ὙΠεβε ἰτδ]8, ἰξ 8 88- 
δυπιεά, ἅτε ἀπε ἴο ἰουδί εν δὰ ἱπποσδηςα 
οὔτε ; μεπος, ἰῃ τμεὶγ ἀϊνίης ἀβρεςὶ (νος. 
5), ἵμεγ γε ἴδε ἡδοεϑβᾶγυ 4φυδιβοδίοη οὐ 
ἀϊδοϊρίίης ἕος βεουγίηρ, ἐπίγαπος ἱπῖο ἴῃς 
τελὶπὶ οἵ αοά. ὙΠΕΥ ἅτε εἰχηίβοδηὶ, ποὶ 
οᾶβυλ!. Ῥαὺὰϊ δερίπβ ὉΥῪ δγρυίΐηρ τπδὲ 
τπεῖς νεσυ ἱπῆϊςτίοη οὐ ρεγπιββίοι ργονεβ 
τῆλι αοα πιυβὲ Ὀεὲ Τοπίετηρίδείηρ ἃ βυϊϊ- 
Δ01ςε τεννασὰ δηὰ ἀεβιϊπυ ἴοσ ἴβοϑεὲ το 
ἐπάυτεά {μεπὶ ἴῃ ἴδε τίρδε βρίσίϊ, εἰς τὸ 
κιτιλ,, ἰ8 τ1δ8 ἃ Ιοοξε εχρδῃβίοῃ (ἔγοτὰ 
τῆ σοτηγοη γα δίηϊς ρῆγαβε, ε7. ̓ ϑαϊπηδηΒ 
γον σε, 97 ἴ.; Ἐ. Τε., 110) οἵ οης 
δἰάε οὗ ἴῃς δικ. κρίσις. ΤΠε οἴδετ βὰς, 
τῆε Βυπίδη Δβρεςῖ οἱ θλῖψις, [Πεπ ἐπηεσρεβ 
ἴῃ νεῖ. 6. ϑίποε ἴῃς ΤἈαββδοηδῃβ μετα 
βυβετίηρ αἱ ἴμε μδηάβ οἵ τηεῃ (τοὺς θλί- 
βοντας, [βὰ. χίχ. 20), ἴδε ἱνο-παπάεὰ 

εηρίης οὗ τειγτίδυϊίοη (80 1,ἄτὰ. ἰϊϊ. ὅς ἢ, ; 
Οδαά. 15; ἴδᾶ. ᾿ἰχ. 18, ίογ ἀνταποδ.) τηυδὶ 
ἰῃ 811 ἔαίγῃεββ ρυῃίβῃ ἴῃς ρεγβεςυίοσα (ο. 
82ρ. χὶ. 9, το). ΤὨϊβ 8 τῆς οῃἱν 
ἰῃ Εις ἢ Ῥαυὶ τνεἰσοσλεβ Οοά᾽ 8 νεηρεᾶπος 
οὐ ἴδε επεσηΐεβ οὗ {πε σδυσοῖ 28 δ εἰε- 
τηεηΐ ἰῃ ἴδε τεςοπηρεηδε οὗ ΟΠσίδείδηβ.---- 
ὑπὲρ ἧς καὶ πάσχετε: ἴο δεε δη ἱπίεῖ]- 
Εἶδε ρύγροβε ἱπ βυδεζίηρ, οὐ ἴο σοῆπεςὲ 
τὸ νἱτἢ βότὴς ἴάγρει τηονεσηεηῖ δηὰ ἤορε, 
8 Αἰννῶγβ ἃ τηοσγαὶ βίδαυ. “Οοὰ ρμᾶνε 
τῆγες ἴος γίδια ἴο [8γ2ε]----ἰἣς Τοτδδ, 
ἴὰς 1,δηὰ οὗ Ῥτοσχηΐβε, δὰ Ετεσγηδὶ 1 ἕἰέςε, 
πὰ εο ἢ} ννᾶ8 ψοη γ δβυδετίηρ " (Βεγα- 
ελοίλ, 5α). 

ες. 7. Αἴἶεσ ποϊηρ {πε ρείποίρις οὗ 
τεοοτάρεηςς (5-74), Ῥαυΐ] ργοςεθάβ (γ6- τοὺ 
ἴο ἄννεῖ] ου 118 εἰπε ἀπὰ βεϊηρ, Ἔξρεςῖ- 
ΑΙ ἴῃ [8 ρυπίεινε ἀβρεςῖ. Ης ςοηδοῖεβ 
τὰς Ὑπεβεδαϊοηΐδηβ ὃν ἀερί εἶπ τἰἢς ἄοοτα 
οὗ (πεῖς ορροηεηὶ γαῖμα ἴδλη (ος,. 10) 
τπεῖγ οὐνῃ Ροβίενε γε! εΐ δληά γεινασά. ΤΏς 
εηδγε δγεαῖῃεβ τῃε μοὶ αἱ οὗ τῆς 
Ιαῖες ᾿υδλίδτη, σττἢ [18 ἀροςαϊγρος δητς!- 
Ρδἕοη οὗ ἴδε γἡμες ἑαἰἑοπὶς δρριϊεὰ ὃγ σοὰ 
ἴο ἴῃς ἐπεηγεβ οὗ Ηἱἷβ βεορίε ; οηἱυ, Ῥαυὶ 
ἰάεπιδεβ τπδὲ ρϑορίε ποὶ υυἱτῃ Ιδγαςὶ Ὀμὲ 
ν Ὀεϊίενετῖθ ἴῃ ΟΝ γίβὲ [1εβυ8. Ης δρ- 
Ρτορτίαϊεβ [5γϑε! 'Β ργοπγίβεβ ἴογ τῆξη δηᾶ 
οτος ἡ Ποπὶ ἴδγαεὶ ἐχρε!εὰ πὰ ρεγεε- 
ουτεά.---ΤΠηε ἄγγελοι ἅτε τἴδς τηδηϊεδβιδ- 
ὕἴοη οἵ ΟἨγίδι'β δύναμις, 48. ἐπε ἅγιοι 
(βαἰπὲβ οὶ δῆρεἶβ) ἄγε οἱ ἢἰ8 δόξα (νετ. 10); 
ἴδε ροβίτίοπ οἵ ἀγγ. (ς. Μνίη., 8.80, 126) 
1ε118 ἀραϊπβὶ Ἡοέπιδλππ᾽ 8 ἱπιεγρτείδοη οὗ 

δυν. τι“ Βοδε" (ΜΝ, εο .ΧΧ). Ηετῖε 
δηὰ ἴῃ (τε (οἸ]οννίπρ νεγβεβ ἴῃς ἀϊνίπε 
Ῥιεοψαῖίνοβ (ε.9., ἤθσυ πιδηϊεβιδιίοη ἀπά 
πῦδ δυϊμοσιυγ) τε ολτίεά ονεῖ ἴο 

εβι18. 
ει. 8. Τοῖς τοῖο ἔποιν ποί Οοά ἅτε 

οἵ οουγδε ποῖ ραβᾶπβϑ 85 ΒΌΞΒ Βυϊ ἱπ)- 
ΤΩΟΓΩΪ Ῥᾶρϑηβ, ἴθ ἴπε βεῆβα οἵ Εοπι. ἱ. 
28 {. ΤΆοςε τοῦο γεΐμεε οδεάϊεηεε ἰο ἐπε 
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σ4Μειος, ἡμῶν Ἰησοῦ 9. οἵτινες δίκην τίσουσιν, "ὄλεθρον "αἰώνιον, " ἀπὸ 

κα Ἐτοῖῃ [ε8. προσώπου τοῦ Κυρίου καὶ ἀπὸ τῆς δόξης τῆς ἰσχύος αὐτοῦ, 1ο. ὅταν 

᾿ ἄχᾷι "ἔλθῃ " ἐνδοξασθῆναι ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ καὶ “ θαυμασθῆναι ἐν πᾶσι 
τῇ Ἐν δ᾿ τοῖς πιστεύσασιν (ὅτι ἐπιστώθη 1 τὸ " μαρτύριον ἡμῶν ἐφ᾽ ὑμᾶς) ' ἐν 

Σιθ 3, τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ. 11. " εἰς ὃ καὶ προσευχόμεθα πάντοτε περὶ ὑμῶν, εἰς. 

δῖνα ὑμᾶς ἀξιώσῃ τῆς κλήσεως ὁ Θεὸς ἡμῶν καὶ πληρώσῃ πᾶσαν 
(Μουιε. 
186). 

ς ΘΙ Βεῖς ἱπ ΝΥ. οἱ. Εχ. χὶν. 4; ϑὶγ, χχχνίϊ. 6, εἰς. ; 154. ἱν, 4 ἔ., ΧΙΧ. 3. 
οἵ Ρξβ. ᾿ἰχνἧϊὶ. 36; ἰχχχὶχ. 8 (1. ΧΧ). ΟἹ. 5ἰγ. χχχνίϊὶ. 3;4 Μδςς. χν 3. εἴ. τοτ. 1.6. ΓΈτοσΣ 
166. ἰΐ. χἱ (17). ἔ Οἤ. Οοἱ. ἱ. 29. “1Ἰἰ ἰδ ἴοὸ ἐδῖβ ουγ (μουρδίβ ἔυγῃ δὲν ἤγαγ, εἴς." (Κυϊδεῖ- 
ἰοσά). Ὦ Εᾳυϊναΐεηϊ, 88 ἐ. 5. ἰη ΤΧΧ οἵ Εχοά. ἰχ. 16. 

ἃ Ἐεπιλίπίβοεαςς 

1 ΈΟΣ ἐπιστενθη Μαικίδπά δηὰ Ηοτσὶ οοη]. ἐπιστι (8ο 31, 112), 48 ἰξ “τῆε 
ΟὨ τί βείδη τεβεϊπιοην (νν. 4-5) οἵἉ βυβετίηρ ἴογ ἴῃς [ἢ παὰ Ὀεεη ςοηβιτηεά δπὰ βεαὶδά 
ὕροη ἴπς Ὑεββϑαϊοπίδηβ᾽ (οΐ. 8. χοίϊ. 4 ἢ, υχΧΧ, θανμαστος εν υψηλοις ο κυριος “τα 
μάρτυρια σον επιστωθησαν σφοδρα). πιστωθήτω ἴ5 υβεὰ (45 ἢεῖε ΜΠ ἐπὶ) οἵ ἴπε 
ἀϊνίηε ννοτὰ ἷπ σ Ὁβτοη. χνὶϊ. 23 (οἷ. 2 Οἤτοη. ἰϊ. 9). Τῆς Μϑ95. τεδάϊηρ ἴῆτονν8 
επιστενθη το ἴπε τοπὶ ἴοσ ἐπιρῃδβίβ, Ὀαϊ ἰξ πιυδὲ ροὸ ἢ εῷ ἡμαφ. ΤἼε ροϊηϊ οὗ ἴδε 
βεηΐεποες, 8ἃ8 ρές. δἀπιβ, Ἰεδάβ ἃ8 ἴο εχρεςῖ “δ ἀϊγσεοϊ οοππεχίου δεῖννεεη ἴῃς 
ΤΒεββδιοπίδηβ δηὰ ἃ δείἐε ἰὴ τῇς ροβρεὶ ταῖπογ ἤδη Ὀεῦνεεη ἰπε ΤἼεδββ. ἀπά ἴπε 
ῥγνεαοσλίηρ οἵ ἴῃς ροβρεῖ,᾽" 80 παῖ μαρτυριον ἰΒ [ε88 νίϊ4] ἰο εῷ ημαςφ. Νο εδιἰδέδοϊοσυ 
ῬᾶτΑ 11εἰ οϑη δὲ υοιςεὰ ἔοτ εἰῖπεσ ςοηβέγυςτίοη οὗ ἐπιστενθη, ποννενεῖ, δηὰ τῆς Π ΚΕ ποοά 
ρου πε ννΠΟΪῈ ἰδ τπδὲ ᾿ξ τεργεβεηῖβ ἃ ργίπιίεῖνε δηὰ πδίυγαὶ οοτγυριίοη οὗ ἐπιστωθη. 

ξοεῤεῖ ἀτε, αΒ ἴῃς τερειϊτίοη οὗἩ {πε ἀγιῖοὶς 
ϑυξρεβίβ, ἃ ἀϊβεγεηὶ ςἶ485 οἵ ρεορῖε, ρεῖ- 
ΔΡ5 ἄγανγῃ Ὀοὶἢ ἔγοσ }ενγβ δηὰ ρᾶρβᾶπβ. 
Βυϊ 28 Ρδὰϊ πενδσ β8εεπηβ ἰοὸ ςοηϊετηρίδις 
18 ἰάεα οὗ δὴν 7ενν [αἰ Πρ το μεᾶσ ἴπε 
ἔοβρεὶ (ς΄. Εοπι. χ. τ6 ἢ), ἴδε ἀεδβοσίριίοα 
δδγα δρρ εβ Ὀγίποίρδιν ἴο ἐπεη).---ν πυρὶ 
φλογός, οπε οἵ [πε πιοβὲ ἑδνουτίτε τε8]- 
ἰδῖῖς ἰταὶῖϊβ οὔ τῇς ἰαδὲ ἱπάρτηεπι, ἱπ 
δροοαϊγριὶς Ἰυάαίδπι (ο΄ ραββαρεθ ἴῃ 
οἶζ᾿ 5 γμαίδελε ἘΞξολαίοϊορίε, 285, 286) ; 

Βεσα ἰξ ἴδ δἰ ΠΙΡΙῪ 4 ἀεβογίριϊνε (ους, 
ΜὨϊΟΒ Ῥδὺϊ ἀοεβ ποῖ ραυβε ἴο εἰδδογαῖας 
(᾿ύ. τ Οος. εἰϊ. 13). Τδε ταῖμεσ “" δγοδὰ 
δηὰ ἰηβαϊεά" ἰαηρσυᾶρε (ν εἰΖβὰοἶκεσ) οἵ 
ἴδε “ποῖα ραββᾶρε 18 ριον ἄυς ἴο ἴΠ6 
δυδήεςς, πῖοσε ἴπδη το ῬδυΐΒ επιρίου- 
πιβηΐ οὗ 5 ναηυβ, Πἰτηβεῖ ἢ ἃ ῥγορβεῖ (οὐ, 
Αοῖβ χν. 32 δπά τ ΤΏεββ. ἴϊ. 12-16), ἃ8 Ὦϊ8 
διωδλῃυδηβίβ. 

ει. 9. Τῆς ονεγν πεῖ πλπρ τηδηϊεβία- 
τίοπ οὗ ἴδε ἀϊνίπε ρβίογυ βδύνεαρβϑ ἔτοπι Ὀ6- 
ἴοσε ἰξ (ρσερηδηῖ πὸ; ἱπίο δηάϊεββ συΐῃ 
δε ἀιδοδεάϊεπι (Ῥ8. ἰχχνί. 7) ριϑη τοῖο 
(δεε Μουϊίοη, οἱ {.) «λαϊ! ῥαν ἐκε ῥεπαϊἐγ 
οἵ (βεε Ῥτον. χχνίϊ. 12, 1 ΧΧ) εἰσγπαὶ ἀδ- 
ϑέγμοίίοη (ἰλ6 σοπητηοη ἀροςαδὶ γρτὶς δεϊϊεῖ, 
86εεὲ ΝοὶΖ, για. Εφξελαί., 286 ). 

γεγ. το. ἐπιστώθη, {|κε ἴτε νατίδπε 
ἐπιστεύθη, ἰ8 βιρρεβιεά Ὁγ πιστεύουσιν 
(ῳ.. ἃ 8ίγηϊας ἱπβίαπος ἰπ {ἰϊϊ. 3). Τῇε 
δὐτυρὲ ραγεπίμαβίβ ("γουῦ ἱπουδεά---ἴοτ "ἢ 
δίίοννβ ον Ῥᾶμ] ννὰβ {πίπκίηρ οὗ {πε 
Ὑμαββδ οηΐδηβ Ἔβρες ιν, ὑνἢ]ε ἢς ἀε- 
δε ἀπε Ὁ1188 οἱ ἴπε βαὶπῖβ π᾿ βεπεζαὶ.--- 
νδοξ., ἰῇ οπε βεῆβε {ΠῪ Ψψεῖε ἴο δε ἃ 

οτεάϊε ἂπὰ ποποὺσ ἴὸ πεὶγ ἀροβεῖεβ 
(1.,ὄ 1, το 1); ἰπ δποίπεσ, {πεν ψεσε ἃ 
Εἴοτυ ἴο ΟἾγίβὲ Ηἰπιβ6}, ΌῪ ἐμεῖς τἰρεπεὰ 
οδαγδοίει---α ᾿ομαπηῖηε τους (οὐ [Ομ 
χνΐϊ. το, δηὰ νεσγ. 12 οὗ 1818 Ἵδβδρίεσ ; ἴῃε 
Ῥάᾶγδι!εὶ θεΐνεεη ἔργον πίστεως ἀπά [οἢπ 
νί. 29 ἰβ νεσθ]).---θανμ. -- ἐο δέ τνοπάἀεγεά 
αἱ (ὉΥ ποσὶ οὐ ἘζΖεῖκ. χχχίχ. 21, ΕΡῆΏ. 
ν1, τὸ ἢ) ἐπ (ἐ.σ., Ὀγ τεᾶβοῃ οἵ, ὁπ δοςουπὶ 
οὔ δείμευεγς; ἴοτ ἃ ρα δ] ρϑγα]]εὶ ἴο τῆς 
Ῥῶγαβα 8εὲ 188. ἰχὶϊ. 6 (καὶ ἐν τῷ πλούτῳ 
αὐτῶν θαυμασθήσεσθε). ΙΕ ὅτι. .. 
ὑμᾶς παά ὕδεη πιεδηὶ ἴο ρίνε {πε τεᾶβοῃ 
ἔος θανμασθῆναι (Ξ8ο Ζίτηπιετ, ΨΝΌΝ].), 
Ῥαυὶ ΨψουἹά ργοῦδδὶν πᾶνε ρυὶ Οοά'ς εοἱέ- 
πέ55 ἰπβίεδά οἵ Ομ τοϊέη658, ἀπιὰ ἐχρτεββοά 
τῆς Ιάεα ἀπαπιδὶ συουβῖν ; ἔπε ἱγαπδιτίοῃ 
τοι ἔπε πᾶσιν το ἴπε ΒρεςοΐΔ] οδβε οἵ {πε 
Ὑμεββαϊοηΐδηβ Ὀθοοσηεβ, οἡ 118 ςοηϑίπιο- 
τίοη, δ δηιὶ-οἸπᾶχ. Ὑῆε ταγιῃπλίοδὶ 
βυνίῃρ οὗ γὅ-10 δυρβεβὶβ ἃ τεγηϊπίβοθηςα 
ος φυοιαίίοη οὗ δοτηε εατγὶν ΟἨ γί βείαῃ 11- 
τρίοδὶ Ὦγυγηη, ρεῦπδρδ οπα οὗ ἴδε ῥγο- 
Ῥδεῖῖς ψαλμοί νης πε παά πεαγὰ αδἱ 
(οείπιρ (α Οος. χίν. 15, 26). 
ει. 11. καὶ κιτιλι, 6 ἈΓΑΥ 48 ψ]] 

88 τεηάεσ {πᾶπκ8 (νετῦ. 3) ἴοσ γου. ὕπ- 
ΔὉ]ε Δ Ἰοῆρες ἴὸ ρῖνε ἔπε Τ πε ββαϊοηίαπβ 
τπεῖςγ ρεγβοηδὶ Ἔχδηρὶς δηὰ ἰπβίσυςτοπε--- 
τῆς εἰπὶς ἔοσ ἔπδι μδὰ ραββεά ( ὑθη)-- 
Ῥϑυ] δπὰ ἢἰ8 οοϊεαρυεβ σδῃ 51}}} Ῥγᾶν ἴοτ 
ἰδεπ. Τῆς ἀυϊίεβ οὐ ἃ Ρῥγεδοῦπεσ οἵ 
ἐνδηρεῖῖδε ἀο ποῖ οεᾶβδε τὰ πὲ υτίετ- 
δῃος οὗ δίβ πιεδβδᾶρε. ἀξιώσῃ : οπε 
Ῥτοοῦ ἴπᾶὶ αοάἁ ἀεεπιεά τΠεπὶ ννοσῖῃν οὗ 
ἮἨΐβΒ Κίηράοπι ἰἴᾶνῪ ἱπ ἴμε ἀϊδβοίρ᾽πς οὗ 
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᾿ εὐδοκίαν " ἀγαθωσύνης καὶ ἔργον πίστεως ᾿ ἐν δυνάμει - 12. ἢ ὅπως ἱ (οπίγαει 

ἐδ. τ2; φ. 
Ἐ ἐνδοξασθῇ τὸ " ὄνομα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ ἐν ὑμῖν, “καὶ ὑμεῖς ἐν οὐ Βοπι. 
5 αὐτῷ, κατὰ τὴν χάριν " τοῦ Θεοῦ " ἡμῶν καὶ " Κυρίου ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. 

χοι; ΕΡΒ. 
ἷ, 5. 

11. 1. Ἐρωτῶμεν δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, " ὑπὲρ τὴς παρουσίας τοῦ " Ἀσαν αν. 
Κυρίου ' Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ " ἡμῶν " ἐπισυναγωγῆς ἐπ᾽ αὐτόν, 2. 5 εἰς Ε' 
τὸ μὴ "ταχέως σαλευθῆναι ὑμᾶς ἀπὸ τοῦ νοὸς μηδὲ δ" θροεῖσθαι, ἢ; ς 
μήτε διὰ πνεύματος, μήτε διὰ λόγου, μήτε δι᾽ " ἐπιστολῆς (ὡς 'Ψ δι᾿ 

Ἐκεῖ. χχχίχ. 21. 
Ῥϑοναες. 1. 

περί (ΔῺ Ἰοηΐδπι, ϑ 
ν. 31; 4 Μεαςς. ἰΐ. γ, εἰς. 

84ρΡ. ἵν. 4. 
1.8. ΝῺ. χὶ., χχχν. 

Α1. ἐδ. το. 

ὧς. γεγραμμένης. 

Ὦ Ξ- Ῥεσβοη Οὐ οδβδσαςίεσς (ω}.. οὐ ῬὨΪ]. ἰΐ. ο- το). 
Ἐοτ κ. πἰϊδουὶ δγιΐςὶς, οἱ. ννίῃ. 8 
Μείειεσβδηβ, Ογαρι. ὦ. αἰξέπεν. Ιπσολγί(. 182). 

ΕἸβενποτε ἴω ΝΟΤ., οὐἱν ἰπ Μαῖῖ. χχὶν. 6 (- ΜΚ. χἰϊὶ. 7). 

4 δοὰ 
τὰ τ ν.9. 

οἷ. ἱ. 20. 
β ὑχᾷ, 
16. 

χχὶν, 15, 
Ιχνὶ. 5; 
Μα!.ἱ. τι; 

ο ]οδῃ χνίϊ. 1, το, 21 ἔ. 
δ᾽" Υἱῖ ἢ} τεζαγὰ το," - 

Βϑεεοπί. γ. ς ᾧ. Μαιι. 
ς Ο(]. ἱ. 6 Ξ- “"Βιδειῖγ"". [8εε Αεὶἰς χνὶϊ. 13; 

Ὦ Εοτγεεά {. 

19. 13 ἀ, ξὶ 18. 7. 

1 Οπ). ἡμῶν λῆετ Κυριον, ν»ἱἢ Β, δγτ. (ΝΗ, νΝ εἰββ, ΕἸπά]2γ). 

βυβετιίηρ ΌΥ πιεᾶπ5 οὗ εὶς Ης ἀενεϊορεὰ 
τῃεῖγ ραείεης (ΔἸ (4, 5), θυϊ Ῥαὺϊ Βετα 
δηάβ ἀποίδεσ ρῥγοοῖ οὗ ἱξ ἰπ {μεῖς Ὀγοδάεσ 
ἀενεϊορπιεπὲ οἵ πιοσαὶ ομαγδοῖεσ δηὰ νἱτδὶ 
τεϊ!ρίοη (οἷ, το). πᾶσαν ἱποϊυάεβ ἔργον 
85. ὙἍΕῚ1] δ εὐδοκίαν; [πε ριᾶγεῖ ἰδ ἴος 
Βυοοδϑβ ἴ0 ἄνευ ῥγδοίίοδὶ δηΐζογργιβε οὗ 
Τλιτῦ 28 ὙΜῈ}1 28 ἴοσ ἴῃς βδιϊβίδοιίοη οὗ 
ἐνεῖν δβρίσαϊίοη δηὰδ ἀςβίγε δίϊες πηογαὶ 
ἐχοείίεηςς. Οοπιρασε Πδηϊεβ Ῥαγααίξο, 
χνῆ!. 58-6ο. κλῆσις ἰδ “(πε ροβίτίοη 
γοῦ ἃζε ςδ᾽εὰ το ὁοσςυρυ," “γοὺς νοοᾶ- 
εἰοη,᾽" 28 ἢςείγβ οὗ τῃϊ5 βρίεηάι ἃ ἔπξυγε--τα 
ποῖ πηπδίυτα) οχίεηβίοη ε, ῬΏΙ]. 11. χ4) 
οὗ [18 οτάϊπδγυ ὑδὲ (- τ ον. ἱ. 26, εἰς.). 
Τα ἱπηρ εβ ἰπᾶὲ ἃ ςογίδίπ ρεζίοἁ οὗ 
τλοτᾶὶ τἰρεηίηρ τασδὶ ργεοεάε τς ἢἤπαὶ 
οτίβίβ. ἴῃ 1, χοἰ, 5, ῬαῸ] ργοοθεάβ ἴὸ 
εἰδδογαῖς τῃ 158, ἴῃ ογάεσ ἴὸ 4|1Ὧγ ἴῃε ἔενετγ- 
ἰϑ οχοϊϊετηθηὶ δὲ ΤἼςββαϊοηΐςα, νυ ἢ 1]Ὲ ἴῃ 
11. 6 ἔ., δες ἀΐδουβ8δε8 ἴῃς ζαγίες εἰ 08] 
ἀϊθοτάετβ οδυδεὰ ὉΥ ἴδε σὨυτοῃ 8 ἴοο 
διάεηι βορεὲ. Τῇῆε πεὶρῃιεπεὰ τηίΐίβεγυ οὗ 
δε ρτγεβεηῖ βἰτυδιίίοη πλυδὲ πεῖ πεγ Ὀγθλῖκ 
ἄοντ τπεῖγ ρῥαϊίεπος (4 ζ)}, ποῦ οἡ ἴδε 
οἴδες πδηὰ πηυδὶ ἰξ θὲ ἰδκεῃ 88 ἃ ὑτοοῖ 
τδῖ ἴῃς επὰ ννᾶβ ἱπηπηϊπεηῖ. 

νεσ. 12. Ηετχε δἷ Δῃγ ταῖς ἰξ ἰβ. ἰτῃ- 
Ῥοδββίδ]ε ἰο ἴδᾶκε χάριν ἰπ ἃ υπίνοτβα  ἰϑεὶς 
5εηβε (50 Κοδίπβοῃ, Εῤῥλεείαης, ρῃ. 225 1.), 
88 ᾿μουρἢ ἰξ ἱπιρ!εὰ τπᾶὶ ΟὨ τί βεϊδηβ ννοτα 
Ῥυϊ οὐ τῆς βάγηε ἰενεῖ 28 ΟἍἹ Τ᾽. βδίηϊβ. 
Τῆς ἰάδα 18 τῆς πιογοῖι! ἕάνους οὗ αοά, 
ἴο {πε εἐχοϊυβίοη οὗ δπυπιᾶη πηεγῖ. ΤῇΣ 
ταδῖῃ ἰορίς οὗ τῆς ἰεξίεσ 185. πον ὕσουρῆι 
ἐοσννασὰ ; ἰΪ, σ- 2 ρῖνεβ ἴῃε οςοαβίοῃ ἴοσ ἴδε 

παρακλήσεως (3-12) Μ᾽ ὨϊΟἢ ἔο]]ονν8. 
ἨΑΡΤΕΚΙ].--- ετ. 1. ἐπισυν., ἃ [ΕΓΠ 

ΨΏΟΘΕ νετῦ ννᾶβ δἰγεδάυν ἱπ υδὲ ίοσ {πῸ 
τηυβίει οἵ βαϊπῖβ ἴο ἴῆε πιεβϑίδηὶς τεΐρτι. 
τ-τσαλ. “'ρεῖ υπεει]εὰ ". Ἐρίςιεἴαβ 868 
ἀποσαλεύεσθαι ἴοτ {πε υὑπδειιηρ οὗ τπε 
τοὶηἃ ὉΥ βορῃἰβίτίεβ (ἰΐ, 25), ἀπά ἰῃς 

πεάτεβὶ εαυΐϊναϊεηι ἴοσ νοῦς Πεῖε ἰ8 ΟἿΣ 
“πη ", ΤἼΒ πιεηῖδὶ ἀρίτλιίοη (Δοσ.) 
ταβ}} 15 ἰῃ θροεῖσθαι -- πεῖνοῦβ ἔεασ 
(νντεάε, 48 [.) ἴπ ριοβρεοῖ οὗ ἴῃς ἱπηπιίη- 
εηὶ επά. 

νεῖ. 2. ὡς δι᾽ ἡμῶν, ““ρυτροτιίηρ ἴο 
οοπιε ἔγοπι υ.8,᾿" 5068 νυ ἐπιστολῆς. 
δίοης, ἔοτ, ψῃε λόγος (1.ὕπεπιδππ) 
ται θεὲ στοιυρεὰ υπάετ ἰἴ, πνεῦμα οΔη- 
ποῖ. Α νἱβίοπατν ψουἹά οἰδίπ) Ρεγβοπαὶ, 
ποῖ Ὀοττοννεά, δυϊποσν ἴος Ὠϊ8 τενοῖα- 
τίοπ. [ ὡς ὃ. ἧ. Ψεπῖὶ νη τῆς ργεοράϊηρ 
νεγθβ (8ο [)οάβ, Αβκνί, 92 ἔ., ΝΌΟΝ. τ 
να ἅτε πε ἴτας ἱπίογργείεγβ οὗ Ῥδυ}᾽ 5 
τηεδηΐηρ ᾽), δη δοῖίνε (48 ἱπ νεσγ. 3) ποῖ ἃ 
Ῥαββϑίνε ἔυγῃ πιρϊ μάνα Ὀεεη ἐχρεςίοά 
ἴο ἴπε βεπίεηςε.-- ἐνέστηκεν -- “ψνεῖς ]- 
τευ ρτεβεῆς". Τῆς ΜΆ8, ὁ κύριος 
πάρεστι. Τῆς ἤηδὶ ρετιοά πδὰ αἰγεδὰν 
Ῥεφυη, δπὰ ἴῃς ΤΠεββδίοηΐδπβ εγα ῥτο- 
ὈΔΟΪν τείειτεὰ τὸ {πεῖν βυβεγίηρβ 88. ἃ 
Ῥτοοΐ οὗ [ηϊ8. δ] οου]ά ομἱν βυεβ8 ἴπς 
νᾶτίουβ σμαπηδὶβ ἀἰοηρ ΨΠΙΟΝ δυο ἃ 
τηϊβδοοποθρίοη πδὰ βοινεὰ ἱπίο ἴῃ Ἰοςδὶ 
ΤΠυγοῖ ; οἰϊδμετ, 4.6., πνεύματος, ἴῃε Παϊ- 
Ἰυςϊπαιίοη οὗ βοπῆς εαυὶγ ΟὨτίβείαη ῥὑτσο- 
Ῥῆεῖ αἱ Ὑμεββαϊοηΐςα ; οζς λόγον, οταί 
βιδιεπιδηΐῖ, δαβεά ἴῃ ραγῖ ρεγῇδρβ οὔ βοῦς 
οδἱουϊαίίοη οἵ σοπίεπηροσδγυ ἢίβίοσυΥ οΥ 
οη οεγίδίη ἰορία οἵ ]εϑὺ8; οἵ ἐπιστολῆς, 
ἐ.4.. ἴῃς τηϊδὶ πιεγρτγεϊδεοη οἵ βοπιε ραββαρε 
ἴῃ 1 ΤΏΕΒ8. οἵ ἰπη βοσγης ἰοβί ἰεΐῖες οἵ Ραδυϊ. 
Ῥοββί δίν Ῥδυὶ ἱπχαρίπεά ἂπη ερίβεϊε μδὰ 
Ὀεεπ ογρεά ρυγροσίηρ ἴο οοτης ἔγοση Πἰπὶ 
οἵ Πίβ ςοπηρδηίομδβ, Ὀυϊ νγὰ ἢᾶνα πο ζγεδη8 
οὗ Κηονίηρ ψ πεῖμεσ Πὶδ βυιβρίοϊοπ ννᾶ8 
ψε]-ἰοὐηάεά οὐ ποῖ. ἴπ ΔΠΥ οᾶβεὲ ἴδ 
Δἰαϑίοη 8 φυϊῖε ογϑάϊ δε τυ π Ὧϊ8. ΠΠ{π- 
Ὡπι6. ϑυςῇ ἐχρεοιϊδιίοηβ πᾶ πᾶνε Ὀδεῃ 
εχοϊτεά ἴῃ ἃ πιοσε οἵ 688 ἱπηοοεηΐ [Δ3Πίοῃ, 
δυϊ ῬΑὺϊ ρεγεπηρίογν (νεῖ. 3) σᾶπκβ 
ἴῆεπὶ 41} 2458 ἀϊβῃοπεβῖ; 6 ἰ8 ςοποεγηεὰ 
τοῦ ἢ {πεῖν οτὶρίη ὃὰὲ νἱἢ τοῖς τΐ8- 
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ΚΟ(, ἀ0ο. ἡμῶν),} ὃ ὡς " ὅτι ' ἐνέστηκεν ἡ ἡμέρα τοῦ Κυρίου. 3. Μή τις ὁμᾶς 

ἰδὲ εἴεοι Ὁ ἐξαπατήσῃ κατὰ μηδένα τρόπον " ὅτι " ἐὰν μὴ ἔλθῃ " ἡ ἀποστασία 

ἡ οκο, νης, » πρῶτον καὶ ᾿ ἀποκαλυφθῇ ὁ ἄνθρωπος τῆς ἀνομίας," ὁ υἱὸς " τῆς 

το Δοιιούα!. ἀπωλείας, 4. ὁ ἀντικείμενος καὶ ὑπεραιρόμενος ἐπὶ "πάντα λεγό- 
ὅοει αι, μένον ὃ θεὸν ἢ ' σέβασμα, ὥστε αὐτὸν “ εἰς τὸν ναὸν τοῦ θεοῦ καθίσαι, 

ἐστον: ̓  ἀποδεικνύντα ἑαυτὸν ὅτι ἐστὶ θεός. 
Ὁ 8ς. “{ὶ 

8.841} ποὶ 
φοσηθ᾽" (6111 ρ5ΐ8, 5 ἰῃ. νες. γ). ο "Ἴδε νεῖ] κυουγῃ." 
χχίν. 12. τ ΝΝίη. ξ 30,6. δ; ε}. Πείδδεῃ. 163; [υδ. Χ. 3. 
ἴῃ Ν᾿Τ᾿, οαἷν ἰη Αοἰδ χνΐϊ. 23 (δα. χν. 17). 
ο΄. Αεἰδ ἰΐ. 22; Βετε -- " ἔτ ". 

10 η ὡς δι ημων Εἰεϊά (202) ντίϊεδ: 
Ῥιεϊεπάϊηρ ἴο Ὀε οὐδ," δἀδάϊηρ ἰπϑίδῃςςβ ἔγοτῃ 

5. οὐ μνημονεύετε ὅτι ἔτι ὃν 

-Ξ- πρότερον (Ϊ. ἰν. 16).  Μειι. 
᾿ 8 τ Οσεν ἢ 5. τ ΕἸδενπεσο 

διῖι, χχίν. 15. ν ΒΥ ἡεςεάδ δε νεἶ! δὲ τοζάς, 

“ ἀρύοα τ δε ἀροδεῖς ψτοῖίε ὡς δὴ ἡμων, 85 
τ, 1 εκ. Ρίαί. ἴο υδεγν τῆς ἰλιξετ᾽ 5 

βίδιεσηεηὶ τπδῖ “ οὐπὶ ἱγτβδίοης αυδάδτῃ ρἰετιπιαιε ροηίτυν ὡς δη ". 
3 Τῆς ἀνομιας οὗἉ δὲ Β πιίη., ζορ., ἅτπι., ἘΜΠ., Πατα., Τετῖ,, Απιρ. (ΤΊ., Ττ., ΝΗ, 

Ζίτα., Β]., Εἰπάϊαγ, [,6.), (8 ργείεγδθ!ς ἴο ἐμιε ὙΝ Ἔβίεγη ρᾶγαρῆγαβεὶς ἁμαρτίας (ΑΙ οτά, 
ΕἸ]Πς., ΝΟΣΙ., ὙΝ εἰ58). 

3 Βεηι). οοπ͵]. ἐπι παν τὸ λεγομένον. 

οἰίενουβ εβεοῖβ ὑροῦ τε οδυτοῦ (ολ 
Μαῖι. χχὶν. 4). Ῥιοδδθῖὶν δί8β βυβρίοίοπβ 
οὗ πικίδἰπιετργείδιίοη νεῖ ἄμε ἴο δί8 
τεοεπὲ δχρεγίδξηοεβ ἱἰπ ἀαϊἰδιία, ᾿πουρ ἢ 
τε Μᾶ. ἴδῃ οδυγοῦεβ βεεπὶ ἴο δᾶνα 
εβοαρεά Δὴγ ἱπδιβίοη οὗ ἴδε δηςὶ- Ραυϊπα 
Ῥιοραραπάδ νοοῖ βουγτοὰ Οοτγίπιῃ ποὶ 
Ἰοὴρ αἰϊεγννασγάβ. 

ες. 3. καὶ ἀποκ., ἴπε Δροβίδβυ δηὰ 
δε ἀρρεάγαποε (80 οἵ Βεϊϊασγ, Αςς. 15α.. ἵν. 
18) οὗ τῆς Ρεγβοῃδὶ δητὶ-ἰ ἢγίβε ογ ρββευάο- 
ΟὨ γίῖβε ἔοστῃ ἃ βίηρίε ρΡῃεποτηεηοῃ. Ετοῦι 
ἴε υϑὲ οἱ ἡ ἀποστασία 825 4 Οτεεῖκ 
εαυΐϊναϊεπι ἴος Βεῖϊα! (ΧΧ οὗ 1: Κίηρβ 
χχὶ. 13, Α, δπά Ααυΐΐλ), τἷβ Ἵβομπδίοϊο- 
Εἰςα! δρρὶἱςαιίοη οὗ τῆς ἴεισῃ τνου]ὰ ἠδίυτ- 

ΔΙΙΥ ἢον, εβρεοί!γ 88 Ὀνλα ὩΝ 
ταῖσδ ννεἱ] δε τεργεβεηϊεὰ ΟΥ̓ ὁ ἄνθρωπος 
«τῆς ἀνομίας οὐ [πε Δπδίορυ οἵ 2 ὅπ). 
χχίϊ, 5-.. (ΧΧ) -- Ῥβ. χνὶϊ. (χνὶ"!.). 4. 
1[μανν Ἰεδβηθβϑ ννᾶ8 ἃ οδγάϊπδὶ ἵγαὶς ἰῃ ἴῃς 
7ενίβῃ ἤρφυτε οἵ Βεῖϊ41, 48. νγᾶβ ρεγβεοὺ- 
τίοπ οὗ ἴδε τἰρδίδουβ (ἰ. 4, 11. 7, ΒεῈ 4“ς. 
14α., ἰϊ. 5, εἰς.). Ὅῆδ νεγὺ ογάεσ οἵ ἴῃς 
[ο]]οννίης ἀεβοτ ρου (ἀπωλείας δεῖ Ὁε- 
ἔνεεπ ἀνομίας ἀπά ὁ ἀντικε » Εἴς.» 
ὉΠΟΙτοποΙ ορίο αν, δὰ ἀγαπηδίς 4}}γ}) βι- 
ξεδῖβ ἴῃδι (ἢϊ8 ἱησαγπαῖίίοη οἵ [δνν!εββπεβ8 
᾿ν88 ἃ ἀοοτηεὰ ἤρυγε, ΔΙ πουρ πε οΠΑ]- 
Ἰεηρεὰ ἀπά υδυγρεὰ ἀϊνίπα ρτεγορδῖνεβ. 
Ηξς ἰ8 ἃποῖπεν Απιοομυβ ἘΡΙρῃδηεβ 
Ὅλη. χί. 36, καὶ ἐπὶ πάντα 

ν καὶ ἐπὶ τὸν θεὸν τῶν θεῶν ἔξαλλα 
λαλήσει, ἐπΠουρῇ ῬΑ] σλγεδι!ν βδέε- 
δυδταβ ὨΙΠ156} Ὁ ἀραίηβι τηϊδοοηςερτίοη ὈΥ 
Ἰηβοσιίηρ Ὃν ἱπ Πίδ ηυοίϊδιίίοη οὗ 
τε ννογάβ). Τη1ε σοποερεοη οὗ ἃ βυρετῖ- 
πδίογαὶ δληϊδροηῖθε ἴὸ [εϑὺ8 ΟἸγίϑι δὲ τῇς 
εηὰ 5 (ἢς οΠίεῖ εἰεπιεπὶ οὗ πονεῖτν ἱπίσο- 

ἀυοεά ὃν ῬΑυ], ἔτοπι ]εννϑῃ δάϊτίοπδ, 
ἱπίο τῃς ρῥγίπιίεῖνε ΟἸ τι βείδη ἐβομδίοϊ συ. 
Τα τεοεῆὶ διίετηρὶ οὗ δ] συϊα ἴο εγεςὶ ἃ 
βίδτυς οἵ Βίπιθεῖ ἰῃ τῆς Ταπιρὶς αἱ ]ετὰ- 
ΒΑΙΕΠῚ ΤΊΔΥ πᾶνε ἐπγηϊβῃοδ ἃ ἰγαὶξ [ῸΓ 
Ῥδυ!} 5 ἀεὶ πεδιίοη οὗ {πε ἔστατε Ὠερείνετ; 
ἴδε ἔδαγίυ! ἱπιρίεῖγ οὗ [8 ουΐθυγεῖ πδὰ 
βεηΐ ἃ ρῬζοίουηά 5ῃοοὶς κόρα τὰ 7υάαΐδη;, 
ψΠοἢ νουἹὰ Ὀς εἶς ΌῪ [εὐνδῆ ΟἾ τ βδπβ 
845 ΨΕ]]. Βυῖ Ῥαδυΐ ἀοεβ ποῖ ἰδεπεῖν τῆς 
δηδ] ὈὨεςεριίοη ἢ τἰῃς Ἱπιρετίαὶ συ], 
ΨΠΙΟἢ ννᾶ8 ἴδ ἔγοπὶ ἃ ῥγοπ)ίπεης ἐεαίυγε 
Με δες ντοῖε. Ηἱἰβ ροΐπι ἰδ ἴπαὲ τς 
δε ρβευάο- Μεββίδῃ οἵ δηϊιὶ-Ο"γῖβὲ ν}]]} 
Ἐπιοοῦν 411 τπδῖ ἰΒ ὑτοίδπε δῃηὰ Ὀδβρῃεπι- 
Οὐδ, Ἔν οοποείνδ ες εἰεσηεπὶ οὗὨ ἰπὶ- 
Ρὶεςν ; δηά {πᾶῖ, ἰπϑίεδὰ οὗ Ὀδείηρ τερυά!- 
αἰοά, ἢς ν}]] θὲ τνεϊοοπιεὰ Ὁν [εν 848 
ΨΕΙ] 85 ραρδηβ (φῦ. Αςῖβ χίὶϊ. 21, 22). 

Μες. 5. ἴ᾿ ννᾶβ πὸ δέει δουρῆς, οὐ 
ῬαΑυ δ ρᾶασὲ (1πεὲ βίηρσυϊατ τυΐϊεβ οὐἱ 
ϑρίειδ᾽β ἰάθα ἔπδὲ Το στοῖς {π|8 
δροςαϊγρτίς Ρίοςο). Νος ννᾶβ ἰΐ δὴ ἰάϊο- 
ΒΥΠΟΓΆΒΥ Οὐ δίδ τεδοπίπρ. Εβρεοίδιν 
βίποε ἴπε ἄδυβ οἵ Απείοοδυβ Ερρῇδπεβ 
(υ 4η. νἱϊ., χί. ; οὔ. ασηκε! 8 δολόῤίμην μ. 
Ολαος, 221 Ἃ}, ἃ τῆοτε οἵ [688 ἊἽβοῖεσις 
δΔηὰ νατὶοὰ } εὐνῇ τγαάϊοη μαά ρεγναάεὰ 
Εϑυ εἴγοῖεβ, (πὶ ἴμε 1.δὲ ἄανβ νου] δὲ 
ογαϊἀεὰά ὉνΥ ἃ ριουὰ υρτίϑιηρ δρϑίηβι 

αοὗ. Τῆε ςπαπηρίοη οἵἉ τῃϊδ τηονετηεπὶ 
ΔΒ ὯἼΟῸ ἰοηροσ ἴπε Ὀτάροπ οὐ σοβπιῖς ορ- 

πεπὶ οὗ ἀοά, 885 ἰπ [ἢς οἱἄδγ τυ πο ΟΣ Ὺ 
ἔϊβουῃ π8οε8 οὗ τπ|8 Ὀεϊϊεἴ 51}}} 1ἰρετ), 
Ὁυϊ 4Δῃ ἱπάϊνιάυ] (ὅ ἄνομοᾳ) ννῆο ἱποοτ- 
Ῥογδῖςβ πυπιδη νηοκεάπεβϑ (τὸ μνστήριον 
τῆς ἀνομίας) ἀπά ἱπίεγηδ! οσυππίηρ ἴῃ Βί8 
οννη ρεγβοῃ, ἃπὰ ΠΟ Ἔβϑᾶυβ ἴὸ βυρρίδηϊ 
πὰ βυρργεββ ἴπε ὑγοσβῃὶρ οἵ ἔπε ἴγσῃε αοά, 
Υ οἰαιϊπιίπρ ἀϊνίπε Βοπουζβ ἔος Πίπιδεῖ. 
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πρὸς ὑμᾶς, ταῦτα ἔλεγον ὑμῖν; 6. καὶ νῦν τὸ “ κατέχον " οἴδατε εἰς ν τι ολύον 

τὸ ἀποκαλυφθῆναι αὐτὸν ἐν τῷ αὐτοῦ " καιρῷ. 1. τὸ γὰρ μυστήριον χ ἐμενναῖι, 

ἤδη ἐνεργεῖται "τῆς ἀνομίας, " μόνον ὁ κατέχων ἄρτι ἕως ἐκ μέσου γϑλρον 
γένηται. ὃ. " καὶ τότε ἀποκαλυφθήσεται ὁ ἄνομος, ὃν ὁ Κύριος Ῥοὶοιοὸ, 

Ἰησοῦς " ἀνελεῖ ὁ τῷ πνεύματι τοῦ στόματος “ αὐτοῦ καὶ " καταργήσει (ὍΝ ὦ). 
τῇ ἐπιφανείᾳ τῆς παρουσίας αὐτοῦ 9. οὗ ἐστιν ἡ παρουσία κατ᾽ ἡ Ἐρεχεξ. 

ἐνέργειαν τοῦ Σατανᾶ ἐν πάσῃ δυνάμει καὶ ' σημείοις καὶ τέρασι ' ψεό- ἃ ας ἐς το. 
δους το. καὶ ἐν πάσῃ ἀπάτῃ "ἀδικίας " τοῖς ᾿ἀπολλυμένοις, ἔδεμεςς 
Ὁ ἀνθ᾽ ὧν τὴν ἀγάπην τῆς ἀληθείας οὐκ ' ἐδέξαντο εἰς τὸ σωθῆναι (1 ζος. 

ς Ροει- 
εἰδεείςδλι, ὙνΊΩ. δὶ 13, 5. ἃ Ετοτι 168. χί. 4 (υΧΧ), ἰεά ἰῃ Ῥε. 80]. χνίΐ. 27, 41; “,. ]οὉ ἐν. 9, 
λον : "9 ᾿ ϑεεου : Οοσ. ὶ. 28. 4: 0]. δ Ὲ Θοε, χὶϊ. τ; Μαῖι. χχὶν, 24. εθεη. 
οἵ οεἰξίη. Β Ῥαῖ. ἱπεοσηγιοάϊ (ΒΙδβα, καὶ 3: Εν , 2), 88 ἰπ τ Οος. ἱ. 18; οὐ, Μουϊίοῃ, 114-115 ("δ 

᾿ δυχαιίνε ἹΒΟΌβΒ {δε νδεῦ ἷ8, σε δος τ δ δα ας ἐκεῖ ἰμὲὲ ( ἀραὶ ἢ ἐάν τ, τοι μο ον 
; (7. ου 2 (ος. ἰΐ.1:ς. Κκ 8εςε ου Αεἰδ χίς. 23. 1 σοπίσαδι 1. ἱ. 6, ἰΐ. 13. 

Ηε ἰδ ϑαϊδη᾿β τηθββίδῃ, Δπ ἱπέεγηδὶ Ἴαγί-ὀ νὶ. 14, εἴς., ΤΗίεηις, Ὀὲς Ιπεολγέγοπ τὸν 
οαἴυτε οὗ τε ἔπιε πιεββίδῃ, ΟΛ Α::. 1:α., Μαρπετία, 34 () οἵ Ϊ]εβὰ8 Πειαϊὰβ ἢϊβ 
ἦν. 6, ψΒεῖα ἰξ ἰβ βαϊὰ τῃαι Βε112] “" ν}} ονεγίηγον,.---ἐπιφανείᾳ -ὰ δυδάεῃ ἀρρεϑγ- 
ἀο δπὰ βρελῖὶκ {ἶἰκε ἴδε Βεϊονοὰ δἀπὰ με υν}}} δπος οἵδ ἀείτυ δὲ βοπὶε οτίβἰβ (ςΓ. Ὀϊοά., 
ΔΆΥ, ἅτὴ αοά δηὰ Ὀείογε τῆς ἵπεῖε ἢΔ8 δίομί,, ἱ. 25), 88 ἴῃε χοὰ ἰπ 2 Μδϑος. ἴϊ. 21, 
εξ ποης "᾿. 1. 24, εἰς: “1π Βίεγαιίς ᾿πβοσριίοπβ ἴῃς 

Ψγεσ. 6. Ἡεϊΐ ποῖσ, γομ ἅποιν τολαέ δρρελτιίηρ οἵ τῇς φοὰ ἴῃ νίβίδ]ς ἴογτῃ ἴὸ 
χεςίγαὶπς κὲνι ὕγονι δείηρ νιακὶ ετέεα (σοτη- ταδη 'β οοπισηοην ἐχργεβσϑεὰ ὉΥ ἴῃς 5δδπὶε 
ἴὴρ ἔν ἱπῖο ραν πῃ δἰ 68} δείογε ἀΐς νοτὰ" (Καπιβᾶυ, Εχῤ. Τὶ.» χ. λοδ). Τίβ 
κ᾿ μρυόμ 5“α50η. Νῦν ρτοραῦίν ζοεϑ ἢ ράδββᾶρς, νἱτἢ [18 ἥετος τιεβϑίδηϊς δπςὶ- 
ο » ποῖ τ τὸ κατέχον (45 4... ἰΠ Ῥδεοη οἵ τῆς δἀνειβδγγ᾽ β ἄοοπὶ ἱπίεττυρίβ 
]οδη ἵν. 18, 8ὸ ΟἸββδυβεη, Βἰβρίηρ, Ννίο-ὀ τῇς ἀεβοσίρὕοη οἵ [8 πιϊβδίοη τ ἰοἢ ἰ8 
δεῖεσ, Ζαῃη, νντεάθ), ἀπά καὶ νῦν ἰδ ποῖ τεβυπι)εά (ἴπ νεσ. 9) ντῆ δπ δοοοῦηϊ οὗ 
τειηροσδὶ, Ῥυαϊ “ἃ τπετε δάνει" οἵ ρα8-ὀ ἃῖδε ἱπβρίγαϊίοη (κατὰ), πιεῖιποά (ἐν) διὰ 
δαρε᾽" ([,ὔπεπιδπη, ΑἸέογά) ἴῃ ἴπε δῦρὰ- τεβυ] (νεῖ. 10), οὐ τι 8 ΕΥ̓] δάνεπηι. 
τηεπὶ (80 ὙΠ οἶδα ἰῃ Αςί ἰ1], 17). νεῖε Οαίςη (ἐς γαομὶέ. παξ., τ. 2, 4-5) ῬὮγδβίο- 
γῦν τεπροταὶ, ἰξ ᾿νοῦ] πιεϑη (α) ἔπαὶ ἄυγ- Ἰορίςδ!ν ἀεῆπεβ ἐνέργεια 48 (Ὡς Ῥτοζεβδ 
ἴηρ᾽ τὰς ᾿Ἰπίεγναὶ δεϊννεεη Ῥδυ} 5. τεδομίπρ οἵ δοιίνι!ν ψἤοβς ῥρτοάυοι ἰβ ἔργον. Τῆς 
πᾶ τδε δετῖναὶ οὗ [8 Ἰεϊτεσ ἐγεβῆ οἰγσουση- ἰηρυΐβε ἴο ἐνέργεια ἰΒ δύναμις. ΤῆΕε 
βἴδποαΒ (80 Ζί Πηπ16ε1) Ὠδά δτγίϑεη ἴὸ ἴὥσονν δύναμις οἵὨ [δ 50 ἴὐταὶ ἀεϊυδίοη ἰδ 
Ἰιρδε οα τῆς ἐπνναγιης οὗὨ ἴῃς δάνεγβαγυ. βρεςίϑι!γ τηαπςβιεά ἰπ σίρνις αν τοομάεγς. 
Βαϊ οὗ πἰδ ἴδετε 18. πο πίηε ψνῆδίβοενεσ Ἶ Ὥς ροννεῖ οἵ ψοσκίηρ πηίγας!εβ ἴῃ ογάεσ 
ἵπ ἴδε ςοπίεχι. Οὐ. (δ), ργοίεσαθιυ, ἰξ τὸ ἀεοεῖνε ρθορῖε (νεσγ. 11) ννὰβ δῃ δς- 
νοῦ οοπίσαδὲ ἢ τῇς ἐο]]οννίπρ ἐν οερίεά ἰγαὶξ ἴῃ τἰἣς εν βῃ δπᾶὰ δεν 
τῷ αὐτοῦ καιρῷ, 145 δὴ οαυϊναϊεηξ ἴος ΟὨἸτίβιίαπ ἰάεαβ οὗ βδυςβ εβομαιϊοϊορίοδὶ 
πκοδάν» (Ηρίσιαπη, ΟΝ, ΜΙΠίραη, σρροβεπιβ οἱ Θοά (ω, ὁοη εν. χήϊ 13, 
εἰς.). νὰ , ἄς: τῇ 3, ἘΠΕ πᾶς 8 Οδεολέοκίς ἀ. 784. 

εἴ. 7. ρ, αἰηΐηρ οἴδατε, ς Α .ν. 403 1). 
κατέχων ἰδ ἃ Πδ ΡΣ τεβϑεπὶ ἐχρετίεπος ἐγ 10. ἀγάπη (εἴ. νετ. 12) Ὠεζε, ἃ5 
δηὰ οὐεεγνδιίοη, ψῃϊοἢ δοοουπῖβ ἕος ἴῃς [ὐκὲ χὶ. 42, ἢ οὐ). σεη. ΟΛ 4ε-. 
ἀνομία Ὀεὶπρ' 88 γεῖ ἃ μ' ριον, Ορεσᾶ-ὀἨ [ςα., ἵν. 15, 16: “Απὰ Ηε 1] ρίνε τεϑβῖ 
εἰς βεοειῖγ, δηὰ ποὶ δὴ ἀποκάλυψις. [αδονς, «ἢ. ἱ. 7] ἴο τῇς ροάϊγ ννῇοπιὶ Ηςε 
Ῥαὺ ἄοεβ ποὶ β88Ὺ ὈΥ ννῆοσ ((ῃς ἄ! 58ἢ211 δπά ἰπ τῆς δοάν ἴῃ τῆ 8 ννοτ] ἃ, δηὰ ἴὸ 
ΒίσπηβειΓ}) τῆς τεβίσαϊης 18. σατη “-π- 41}1] ψῆο Ῥεοδυβε οὗ πεῖς (δ ἴῃ Ηἱπὶ 
μόνον, ἴῃς ἰδίῃ πησδὲ Ὀς Β]]εὦ ὡρΡ ἢ πᾶνε εχεογαῖεὰ Βεϊίας δηὰ δΐ8 Κίπρβ "".. 
βοῆς ρῆγαδβε {ἴκῈ “1 οβπποῖ ὃς πηδηϊ- ἀλήθεια, ποῖ -- “τυ ἱπ τῇς φεπετζαὶ 
ἐεβιεὰ ἢ. [18 τεὰὶ ςδαγδοίες δηά 1} δεηβε οὗ ἴῃς ἴεστὴ (1 πετηδηη, Πυἱρπιίοοι, 
δοορε ἃτζε ποῖ γεῖ ἀϊβοϊοδβεά. Ἐὸσ ἄρτι Ζίἧπιπιετ) Ὀυὶ -Ξ- ““(ἢς συτἢ οὗ τῆς φοβρεῖ 
τ νῦν, 7. Νάρεῖ 8 ποῖς ἴθ ἀδν Ἡγογέ- (45 υβυδὶ ἴπ Ῥα}]) δἂ8β ραίποι ἀδικία δηά 
Ξεπδᾶϊε ἀδς ΑῤοΞςίφὶς Ῥαμῖμε (36, 37), ἀηὰ ψεῦδος (Εσοηπι. ἱ. 15 {., ἰϊ. 8). Ἴδε ἀροβίῖα 
ἔοτ οπϊδβίοῃ οἵ ἄν, ΒΙ458, 8 ὅ5, 1ο. πο]Ϊάβ τὶ τὲ τείμβδὶ ἴο ορεῃ οπε᾽ 5 

ψει. 8. ὅν, κιτιλ., ἰδ οΑτδεσ ἰ8 βΒῃοσὲ πϊπά δηά μεατὶ ἴο ἔπε φοβρεὶ ἰεᾶνεβ [ἰξπ 
δηρὰ τταρῖς. ΤΠε ἀρρατίτίοη (οἷ. τ Τίπι. ἃ Ῥσγεὺ ἴο πιοσδὶ ἀεϊυδίοη ; Ἰυδιςῖαὶ ἱπέλίυδ- 

ΜΟΙ, ΙΝ. 4 
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πα δος αὐτούς" 11. καὶ διὰ τοῦτο "᾿ πέμπει αὐτοῖς ὁ Θεὸς ἐνέργειαν "πλάνης, 

3ιας, αὰ εἰς τὸ πιστεῦσαι αὐτοὺς τῷ ψεύδει" 12. ἵνα " κριθῶσι πάντες οἱ μὴ 
4.26, 48, πιστεύσαντες τῇ " ἀληθείᾳ ἀλλ᾽ “ εὐδοκήσαντες τῇ " ἀδικίᾳ: 13. 

" ἕμν. νυ. Ἡμεῖς δὲ "ὀφείλομεν εὐχαριστεῖν τῷ Θεῷ πάντοτε περὶ ὑμῶν, " ἀδελ.- 
ο ζαμρ. φοὶ ἠγαπημένοι ὑπὸ Κυρίου, ὅτι ᾿ εἵλατο ὑμᾶς ὁ Θεὸς " ἀπαρχὴν ' εἰς 

88 εὃ. 
χὶϊ!. 4, 
εἰς.). 

Ρ 8εε οῦ 
Ἐοπλ.1.18, 
«πράτ Οοτ, Τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. 

σωτηρίαν ἐν " ἁγιασμῷ " πνεύματος καὶ πίστει ἀληθείας, 14. εἰς " ὃ 

ἐκάλεσεν ὑμᾶς διὰ τοῦ " εὐαγγελίου " ἡμῶν, εἰς " περιποίησιν δόξης 
15. ᾽ἄρα οὖν, ἀδελφοί, "στήκετε 

ἃ ΜΗ, δ. ἰ καὶ κρατεῖτε τὰς " παραδόσεις ἃς ἐδιδάχθητε, εἴτε διὰ λόγου εἴτε δι᾿, 
ἀναι 

: ἰ.9. ξ 15. (7.1. ἴ.. 4 (ἴῃ οἰπηῆαγ ςοπηεχίοη). 
χχνὶ. 
Ῥοείεἴου τεβεοιοὰ ἰα νοῦ. 

1 ΤΗς βίη 

18. υ Βοπι. χὶ. τό, χνὶ. 5; 1: (ος. χν. 29, εἰς.; νἵἱ.ϊ 
β τ; χ Ο[. 4 (ος. ἰν. 3. 

ἐβουκῆι οἵ ἰϊ. 1-2. ὁ Ο7.1. {ἴ. 8 δηά 1 (ος. χνΐ. 13. 

ἴα νατίδῃι αἀπαρχην, δάοριεά Ὁγ [,Δ.ἢ., ΝΝῊ πιᾶγῷᾷ., ΝΥ εἶδε ({πῖϊ.}) 

τ Αἰεχδηάγίδη ἔοεγ (νίω. ἢ 13, 13); ῳ.. Ὦευς. μ 8. 13. 13}; ἕἱ. 
εἶν. γ.8. ν ἕκε. ξε 

γΟ,Ὶ. ν. 9. : Γῇ. ἴ. ν. Ε; τεβυσοος 
Ὁ 866 ἴ{1. 6 διὰ τ (ος. χὶ. 2. 

ἕοσι ΒΟΕΡ, πιίη., ἢ. νᾷ., δυζρ, Ευϊδ., Πδπι., εἴς., 8 ῥτγεἔεσαῦ!ε ἴοὸ τῇς βίγοῃ νυ 

βυρροτῖοά απ ἀρχης 
εἴς.). 
γεῖ τὸ ἔοϊ!ονν (εὐ. ἰἰ1. 1, δηά ἰ. 4). 

τοι 18 πε ρεῆδίεγ οἵ ἀϊβονεάΐεπος ἴο ἴῃς 
γῇ οἵ αοὰ ἱπ ΟὨτίβι. 

Ψγεῖ. τι. Αἢ εςδο οἵ ἴδε ρτίπιτνε 
ϑεπιτῖς νίενν (5:}}} εχίδηϊ, οὐ Οὐδ᾽ Β 
Ῥγὲν". ὅενι. Κεϊρίοη. Το- αν, ὑῃ. 69 {.), 
τῆαι αοἀ πιᾶῪ ἀεϊδεγαῖεϊν ἰεδὰ πιεπ 
ΑΒΙΓΑΥ, οὐ Ρεγγηϊξ ἴπεπὶ ἴὸ ὃς ΓΔ(ΔΠῪ ἰπ- 
(λιυλιεᾶ, 48. ἃ Ρδηδὶ ἀϊβοὶ ρὶἱπε (ο Ῥβ. 
90]. νἱϊ!. 15; Τεβῖ. ΧΙ. Ῥαϊσ. Ὠδη. ἰχ.). 
Α πιοάδγῃ ννουἹᾶ νὶενν ἴπῸὶ βᾶπιεὲ ρῆεπο- 
ταέποη 48 υ]ὰ] βοεριοίβτη ἰββυϊηρ ἰὴ 
ϑυρετβιϊτίοη, οὐ ἱπ ἱπδ ὉΠ  Υ το ἀϊδεϊη συ δῇ 
τγυῖῃ ἤτοπι (Α]βϑεῃοοά, ε]υβίομβ οἱ τῃΐ8 
κιπὰ οδηποῖ ὈεΔ}1} Ὀεϊϊενεῖβ (Δ Μδτκ χιὶϊ!. 
22; Τεβϑῖ. ἰββαςῇ. ἰ11.). [π᾿ Τεβὲ. Νδρῆι. 
{|,. 3, ἰάοἷ8Β ἅτε πνεύματα πλάνης (ς΄. 
Τεβῖ. 1,ενἱ. 11]. 3, εἴς.). 

γεν. τῷ. [πκὲῸ (δε ργεορῆεὶῖ ]οῦη Πα! 
ἃ ςεηίυτΥ ἰδῖει (χίϊ!. 2 {.), Ῥαὰὶ ἀϊβιίη- 
Βυΐβῆε8Β ἢἰβ δητὶ- ΟἸσίβε οὐ δηθιδείβεις 
ἤετο ἔτοπι ἴἢε ϑαΐδη ννῆοβε οδπηρδίσῃ ἢς 
ἐχοουΐεβ; δα, ἀπὶῖκε ]ομα, ἔπε δροβίὶα 
ἢὰβ ποιμίηρ ἴο βᾶὺ δϑουξ ἴῃς διε οἵ 
ϑαίδη. Τῆς τἰοοῖβ δπὰ ἔπε νἱοϊπιβ οὗ 
ϑαίδη γε ἀδδιγογεὰ, δπά πεν δἷοπε.-- 
«εὐδοκ. ηοἱ ν»ἱῈἢ ἐν 48 υδυδὶ, Ὀυ1ῖ τ ἢ τἢς 
͵ε88 σοπηηοη (οὐ. ε.ρ., τ: Μδος. ἱ. 43, καὶ 
“πολλοὶ ἀπὸ ᾿Ισραὴλ ηὐδόκησαν τῇ λατ- 
ρίᾳ αὐτοῦ) ἀδιῖνε. “Αηὰ τῇς ρτεδίεγ 
Πυπῦθες οὗ ἴποϑεὲ ΨΨὯΟ 8811} πᾶνε ὕεεπ 
Δϑϑβοοίϊαιεὰ ἰορεῖπες ἰπ ογάες ἴο στεζεῖνα 
τῆε Βεϊονεά δε [ἐ.6., ΒεῖϊΑτ] νν1}} ταγη 
Δβιὰς δῆὲεσ Ὠἰτη᾽ (Α45.. 1:α., ἵν. 0). 

Μετ. 1:3-Οβάρτε ΠΠ1-Ν εσ. 5. ΤὭδηκα, 
Ῥτάγετβ ἀπὰ Ἴοουηδβεῖβ. 

νει. 13. ἀοὰ ἢδβ οἤβοβεῆ γοὺ (εἵλατο, 
Δἃποῖδες ΓΧΧ εἐχργεββίοπ, ἱπιρὶ γπρ ἴδαὶ 
Αγ βείδπβ δὰ ἤονν βυοσεεάεα ἴο τῇς 
«δετγίβῃεά ρῥείν! χε 5 οὐ Οοά᾽β Ρεορίε) ἴο 

(Ραυϊίης απ. ἐνρ., ἰῃ Πἰδιοτίςλ! βεπδε οἵ ῬΏΪ]. ἱν. 15, Ας. χν. 7», 
Τῆς ΤὨεββδίοηίδηβ οσ Μδοεάοηίδπβ ἅτε Μγεί-)γέές, 45 ςοηϊγταβίοα νυ οἵπεῖβ 

Ὁς βανεὰ, ἰπδιεδὰ οἵ νἱβιεἶπρ γου ἢ ἃ 
ἀελάϊγ ἀεϊυδίοη (το, 11) ψῃϊοἢ δηάβ ἱπ 
Ἰυάρπιεηι (12); γουγ ἀϊδοὶρίης 18 οὗ βᾶπο- 
εἰβοδίοη (ςοπίγαβι 126) δπὰ Ῥεϊϊεῖ η ννῃδὶ 
ἰβ ἴτε (ςοηίγαβὲ 11, 126), ἴπ68ε ἰογγίηρ 
πε βρῆεσγε δπὰ {πε βοορε (οὖ τ Τίπι. ἱϊ. 
15, Δηὰ ίοτ ἐν ἁγιασμῷ ἰη τῆϊδ βεηδε Ῥβ. 
80]. χνῖϊ. 33) ἔοτ βαϊναιίοη δεὶπρ γα! βεά. 
ὙΠοβε ΨὯΟ ἅτε βαποιῆεά ἀπά Ψῆο {τὰν 
δεϊΐενε 58.411] θὲ βανεά,. Οὐ νεῖ. 14 δπὰ 
Ἅῤοε. Βα»γ., ἴἷν. 21: “ ἰπ ἤης δηΐπὶ βδθου][ὁ 
υἱηάίοια εὶς ἄς ἰΐ8 υΐ ἱπίργοῦε ἐβεσγυηῖ, 
ἰυχία ἱπιρτοδιἐδῖεπὶ δογυπι. οἱ ρἰογ πολ δὶ5 
Βάεϊεβ ἰυχία ἤάεπι θογυτη".-πνεύματος 
ΤὭΔΥ ὃε εἰπεῖ (α) -Ξ "" τουῦρῃιὶ ὃν τῇς 
(8οῖν) ϑρίγιε " (οἷ τ Ρεῖεσ ἱ, 2), ἰῃς ἀϊνίπε 
δβἰάε οἵ τῆς ΠυπΊαπ πίστει, οἵ (δὴ -- “ οἵ 
δε δρίγιε " (οἷ 1. ν. 23; 2 Οος. νἱϊ. τ), 48 
οἵ ἴπ6 Πεδγὶ (1., {{Π|. 13). ὙὍΠε δῦβεηςς οὗ 
ἀπε τοῖς 15 ποῖ ἀεοίϊβίνς δρδίηβι τῆς 
ἔοττηδγ τεηάδοσίηρ, Ὀὰϊ τῆς ἰδεῖος 18 {πε 
τόσο ριοῦδοϊα ἴῃ νίενν οὗ [πε Ἄοοηϊεχῖ; 
τῆς Ρτοοεβ8 οἵ ἁγιασμός ἱπνοῖνεβ ἃ ἶονε οἵ 
16 τυῖῃ δηὰ ἃ Ὀεϊεῖ ἰπ ἰτ (ἐ.ε., πη τε 
ἴγῃε ρο8ρε}) ννἰς ἢ 18 ορροβεὰ ἰὸ τεϊ!ρίουιβ 
ἀεϊυδιοπβ “εὐ, ᾿ϊ. 2). 

ΜΝετ. 14. Τὸ ὕες βανδά υἱεϊπηδιεὶγ (12) 
8 ἴο ΡΟΒΒ688 οὐ γδίῃεσ ἴοὸ βῇδγε ἴπ6 ρίογυ 
οἵ Οἢγῖβι (οὐ 1., 11. 12). 

Ψεσ. 15. Τῆς ἀϊνίηε ρυζροβς ἀοεβ ποῖ 
ψοτκ δυϊοπηδίοα! γ, Ὀαϊ ἱπιρῖιεβ ἴπε ςο- 
ορεζδίίοη οὐ Οπγίβιϊδηβ---ἰπ τ 8. σᾶβε, ἃ 
τεβοΐυϊς 98:εἀίαβίπεββ γεβιϊπρ ου ἰουα εν ἴὸ 
ἴε δροβίοϊ!ς ροβρεὶ. ἴπ νίενν οἵ ρᾶ58- 
ἃρεβ ἴἶκε τ Οοσ. χὶ. 23, χν. 5, ἰϊ ἰβ σταῖυϊ- 
τοῦδ ἴο τθαδ δὴν βεςοηδ-οθηΐυσυ ρϑβϑίοη 
ἴοτ ογὰὶ δροβίοϊὶς ἰγδάϊθοη ἱπίο (πεβὲ 
ννοτβ ογ ἰπίο ἔποβε οὗ [1]. 6. 
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16. “αὐτὸς δὲ ὁ Κύριος ἡμῶν ἸΙησοῦς Χριστὸς ς 1. ν. 27). 

καὶ “ὁ Θεὸς ὁ πατὴρ ἡμῶν, ὁ ἀγαπήσας ἡμᾶς " καὶ δοὺς ' παράκλησιν 
ἁ Βοε ογόεσς, 

οἴ. 4 (ος. 
ΠΗΡῚ 

Ὁ αἰωνίαν καὶ ἐλπίδα ἀγαθὴν " ἐν χάριτι, 17. ' παρακαλέσαι ὑμῶν ὁ ΟἹ. Ἐόεν, 
τὰς καρδίας καὶ ' στηρίξαι " ἐν παντὶ ἔργῳ καὶ ' λόγῳ ' ἀγαθῷ. 

ν. 5, 8. 
{8εε ου 2 

111. τ. "Τὸ λοιπὸν, " προσεύχεσθε, ἀδελφοί, περὶ " ἡμῶν, ἵνα " ὁ ΣΣ, ̓ 
ε ζόπαεει λόγος τοῦ “ Κυρίου “ τρέχῃ καὶ " δοξάζηται καθὼς καὶ ' πρὸς ὑμᾶς, 2. ἧ. 9. 

καὶ ἵνα " ῥυσθῶμεν ἀπὸ τών " ἀτόπων καὶ " πονηρών ' ἀνθρώπων " " οὐ ε ξἰουτῖν." 

γὰρ πάντων ἡ πίστις. 4. ' πιστὸς δέ ἐστιν ὁ Κύριος, ὃς " στηρίξει' ὦ, "ἴ- 11,13 
κι ὁσγ . 5. ὑμᾶς καὶ " φυλάξει ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. 4. “ πεποίθαμεν δὲ ἐν Κυρίῳ ὯΝ. 

9 ἐφ᾽ ὑμᾶς, ὅτι ἃ παραγγέλλομεν ποιεῖτε " καὶ ποιήσετε. 5. ὁ δὲ 

6 δά, νὶ. τ. 8]. ἵν. τ; Ερβδ. νἱ. το. Ὁ]. 
ςοηῖζδδὶ 2 Τί τη. ἰϊ. 9. εἰ [ἢ βϑδῦϑε οἵ Αςῖ χἰϊὶ. 
Ῥ5. 850]. ἱν. 27. 
υηρεϊηςὶρίοά "" (Κυιϊδοτίοτά). 
χ. τό νὴ ἢ Αςὶα χνϊΐ. 12, 34. 
1ϊ. 3. ΡΟ, 1. ἰν. το. 

ἵ 4.6.» ἰὰ Οοι 

ες. 16. αὐτὸς δὲ, ρεῖῃαρβ υνἱῖἢ ἃ 
8: ῆι ἱπιρί οἷς ἀρροβίείοη ἴοὸ {π6 γον οἵ 
τος οὗ ἴδε ῥγενίουβ βεπίεηςε.--ἀγαπήσας 
καὶ δοὺς, κιτιλ., σοπηεοιίοη 48 ἰπ Ϊοδπ 
11. 1τ6. --- παράκλησιν ἴος τΠϊ8 ννοτ]ὰ, 
ἐλπίδα ογ {πε ννοσὶ ἃ ἴο σοπης ; 411 πόρε 
5 εποουγταρεπηεηῖ, Ὀυϊ ποῖ νίςο-νοτβᾶ. 

Ψετ. 17, ἰπ ςοηχαβὶ ἴο {πε ἀϊθαυίεῖ πὰ 
ςοπίαδίοη οἵ ἰΐ. 2. ἔργῳ Δ48 ἰπ '. 1, 1. 4, 
γε, λόγῳ 45 [{].- 1,15; 1., 1. 8. 8εε τῇς 
ξυϊϑοπις βάρη ἰπβοτρῦου οὗ Ηαιϊοδγ- 
πᾶββυβ, νης αἴεσ ρίνίπρ τΠΔη ΚΒ ἔοσ ἴῃς 
δίτἢῃ οὗ Αὐρυδβίυβ, σωτῆρα τοῦ κοινοῦ 
τῶν ἀνθρώπων γένονς, ἀεοίδτεΒ {παῖ τηεπ 
πονν ἅσε []} οὗ ἐλπίδων μὲν χρηστῶν 
πρὸς τὸ μέλλον, εὐθυμίας δὲ εἰς τὸ παρόν. 
Οοηίγαβε 4150 δε κενὴ ἐλπίς οἵ τῆς ἰπ|- 
Ῥίουβ ἰῃ 58. ἰἰϊ. τσ. 
ΟΗΑΡΤΕΕ [11.--νετ. τ. [τ δά άϊτίοη το 

οὔετίηρ ργάγεσβ οη δεῖς Ῥε δ], Ῥϑὺ] 288 
1πεπὶ [0 ῥγᾶγν ἴοσ ἴπε οοπεϊπυδὰ βυιοοεββ οὗ 
{πε ἔοβρεὶ ("“πιᾶν οἵμεῖβ δε 45 ]εβϑιῖ 48 
νψ»Ὲ τε 1) δηὰ (νετγ. 2), ἔογ 1ἴ5 ἀρδϑηϊβ᾽ 
βδίεϊυ (158. χχν. 4, υχΧΧ,, ἃ τοτηϊπίβοεποα 
οἢῆ. Τῆε ορροπεηΐβ πεγεὲ ᾶγὲ ενϊ πεν 
αἰ. τὸ {) θεγοπά ἤορε οἵ Ἴοπνεγβίοῃ ; 
Ρτεβεγνδίίομ ἔγοπι πεῖς νυ 1168 ἰβ 411 τῃδὶ 
ςᾶπ 6 ἐχρεοιϊεσά. ἘρῚ ἃ βϑρεεάυ ἈΠδΨΕῚ 
το τη18 ῥγάγεγ, 8εὲ Αςίβ χνυ . 9 ἡ. Τῆς 
τερεδιϑὰ υβς οἵ ὁ Κύριος ἰπ νν. 1-5, Ὀτίπρβ 
οὐἵ ἴπς σοπίτοὶ οὗ αοἄ δηιὶά ἴδε ῥἱοἱβ ἀπά 
Ῥαϑβίοῃηβ οὗ τηδηκίηά. --- ἀτόπων. Τῆε 
ϑεπεγαὶ βεπβε οὗ τῆς τεγπὶ ἰβ ρίνεπ Ὁ 
ῬΠΠΟ τη δἰ αυεοσ δἰ]εροτζί βία οὗ αεη. 11), 
9 (1,ορ. Αἰΐσρ., ἰ1ϊ. τ7, ἄτοπος ται 
εἶναι ὁ φαῦλος) ; οςοπιηποην ἰὰ ἰΒ υϑεά, 8 
εἰβενθεσε ἰη τῆς Ν.Τ'., οἵ τπΐπρβ, θαϊ πέτα 
οἵ Ῥεσβοῃβ, εἰπεῖ 88 - “"1}1-ἀἰβροβεά,᾽" οσ, 
ἴῃ ἃ [ε88 ρεπεσαὶ ἂπὰ ἀεγίνατίνε 56 "86 - 
“ἐρεγνεσβε᾽" ((ὐ Ναρεϊ!, ἀεγ Ἡ)ογέσομαΐς 

Υ. 25. ς 
48. 3 61. ἐἱϊ. Ε 

Ὦ ὅ8ες οὗ Αςῖο χχνίϊὶ. 6; 18ι. χχν. ς (10 
τ, οἡ. Αςἰα χνιϊὶ. 6 ἔ. 4 Τί. [ἰϊ. 13. τίη 

1}. ὶ. το, Αςίδ αν. οἵ. 

χχὶν. το; 
Τβαυς. ἱ. 
139,4; 

εει. 
ὶ. 8. ἁ Ρε. οχὶνίϊ. 16, εἰς. (ΧΧ), 
. εο οπι. αν, 31; 2 Τί. ἵν, 17; 
Χ); δυὰ ου 1. "ἰ. 3, ἴ' πιεσαίάεὰ δοά 

κῷ,. οι. 
οτζο. τῇ ἰΐ. 17. 12 Τὶ ἷν. 18, 

ἀες Ῥαμίης, Ρ. 37), οὐ “ πτουνασά ". Τῆς 
ἕξποσδὶ αἷπὶ οὐ τπεὲ ραββαρε ἰβ ἴο νίάδη 
ἴδε Βοτίζοη οὗ ἴδε Τβεββαϊοπίδῃβ, Ὀγ δη- 
᾿ἰδείηρ {πεῖς βυπηραῖῃυ δηὰ ἱπίεγεδε οἡ 
θεαὶ οἵ ἴῃς ἀροβῖῖεβ. ΤΌΘΥ ἃγα ποῖ ἴδε 
ΟἾΪΥ ϑυβετιεγβ, ογ ἴῃς Οὐἱν ρεορίς ψῆο 
πεεὰᾶ ργᾶγεογ δηὰ Πεῖρ.---οὐ παντὸς ἀνδρὸς 
εἰς Κόρινθόν ἐσθ᾽ ᾿ πλοῦς, 50 τη ἴῃς 
δποίεης ργονεσῦ. Ῥδὺΐ νυτίϊεβ ἔγοπη Οοσ- 
ἱπτῇ τῆδι ψ Ὦ16 ἐνεγγοπε δ85 ἴῃς οἤδηςς, 
ποῖ 411 ἤᾶνε {με ἀδβίγθ, ἴο γίνε δἵ [πῃ 6 
[αἰϊῃ. ἡ πίστις [5 τῆε (Δ1τἢ οὔ πε ροβρεῖ, 
ογ ΟΠ τί βιίδηϊυ. ΒΥ ἃ ομαγδοιεγίβιϊς ρίδυ 
Ὅροη ἴδε Ψψογὰ, Ρδμ] (νεῖ. 3), ἢυττί6β οἱ 
το δάά, ““Ὁυὲ τῆς 1,οτά ἰ5 (δι δι}. ὑμᾶς 
(ἴοσ ψνβῖοῃ Βεπῆεν δπὰ Βα)οη ραυβιοὶν 
οοη͵εσίωτα ἡμῶν) 8ῆοννβ δον ᾿ρμεῖγ ἢΐ5 
ταὶ τγεϑῖβ οὐ ἱπουρῆιβ οἵ ἰδ οὐνῇ ρετὶ! 
88 οοπηραγεὰᾶ υἱτ ἴῃς πεεὰ οἵ οἴποσβ. ἴι 
ἰ8 ἱπῃιροββίθίε ἴο ἀεςίάς, εἰζπες ἴτοῖι ἴῃς 
Κιδτατηασ οὐ ἔγοπι {πε ςοπίεχῖ, συν ῃοῖποῦ 
τοῦ πονηροῦ ἰδ ΠουΐΕΙ ΟΥ πηδβου]η6. 
Εἰιδες δεῆβε νουϊά βυΐῖ, τπουρ, ἱΓ ἴμετα 
18 8 τεπιϊπίϑοαεπος ποῖα οὗ ἴῇς 1 οσά Β 
ΡΓΆΥΕΙ (80 Βεὶπε, έθης Ολγίϑέμε τι. 
Ῥαμίμς, 252 ἴ,, ἀπὰ Οἤδβε, Τεχίς αμά 
δίνάϊες,ὶ. 3. 112 1.)), ἴῃς πιαϑουϊπα υνουἹά 
δε ἱπενίτα ]ε, 88 ἰβ ἱπάεεά πιογὲ ὑῬσγοδδῦῖς 
ἴος βεηδγαὶ τεᾶβοηβ (80 ἐ.5΄., Ηοϊηδηῃ, 
Ἐνετπρ, ΕἸςοῖι, εἰς.) 
ες. 4. πεποίθ (ΞΞ ννε ἴδνε (4118), 

811} ρἱαγίπρ οὐ τῆς ποιίοῃ οἵ πίστις. 
Ῥδυΐ τ}11ε8 τῆς Τ μβεββαϊοηίδῃβ ὃν γεπιὶπά- 
ἱπρ ἴπεπι, ποῖ οηἷγ οὗ αοά 8 ἔα] πεββ, 
Ῥυϊ οἵ τῃεὶς {τ εηἀ8᾽ Ὀεἱτεί ἰπ ἘΠ ἐπὶ. 

ψγεῖ. 5. κατευθύναι, κιτιλ. Αι] πὸ 
Ἰοηρετ (1., (ιν. 11) επιεγίαίπβ ἴῃς Πορα οἵ 
ταν: δἰ τἰπρ [Πεπὶ θοῦ. “οἀἄ᾽ 5 ἴονε δπὰ 
ΘΒ τίβε'β ραῦεπι ἐπάυγδηςε ᾿ (ἐ.ε., τπε 
ὑπομονή ὙνΠοἢ ΟἾἸγίϑε ἱπβρίτεβ δπὰ γὰ- 
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41 ζβσα. Κύριος " κατευθύναι ὑμῶν τὰς καρδίας εἰς τὴν ᾿ ἀγάπην τοῦ Θεοῦ καὶ 

αΧΧν εἰς ὑπομονὴν τοῦ Χριστοῦ. 
Ἷ διεὶς. 6. "Παραγγέλλομεν δὲ ὑμῖν, ἀδελφοί, ἱ ἐν ὀνόματι τοῦ Κυρίου 

Ὅτανινι. περιπατοῦντος καὶ μὴ κατὰ τὴν παράδοσιν ἣν παρελάβετε ' παρ᾽ ἡμῶν. 
Ν ξβρωι. Ἴ. αὐτοὶ γὰρ οἴδατε πώς δεῖ " μιμεῖσθαι ἡμᾶς " ὅτι οὐκ ἡτακτήσαμεν 
“ὦ Ροίνα. ἂν ὑμῖν, 8. " οὐδὲ δωρεὲν ἄρτον ἐφάγομεν παρά τινος, ἀλλ᾽ " ἐν κόπῳ 

εξος σα, καὶ μόχθῳ νυκτὸς καὶ ἡμέρας ἐργαζόμενοι πρὸς τὸ μὴ "ἐπιβαρῆσαί 
α δέξου 4 Τιγα ὁμῶν- 9. "οὐχ ὅτι οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν, ἀλλ᾽ ἵνα ἑαυτοὺς 
Τοτ. νἱΠ, να τύπον δώμεν ὑμῖν εἰς τὸ " μιμεῖσθαι ἡμᾶς. 

ν Ο7.1. ν. 
14,“ 8 

(Κυιδετσίοτά). 

1ο. καὶ γὰρ ὅτε ἦμεν 

πρὸς ὑμᾶς, τοῦτο παρηγγέλλομεν ὑμῖν, ὅτι “" εἴ τις οὐ θέλει ἐργάξ- 

ν ΟΠ. 1. ἰ. 6, ἰϊ. τ4, δῃὰ οἡ 1 Οος. ἰν. τό. ΟΥ. 1... ΧΙ. ἡ ὁ ν. 5. γΟ,.} 
4 Οος. χὶ. 27). ἤει. δένη. ν. 6, 2, εἴς., “ τοῖς δὰ τοὶ της " (Κυϊδετίοεά). 1. ἐἰ. ο ἢ ἃ 

ἰθεσεος τοι να). 
χὶϊ. 3. 

1 Βελά 
ΨΝΗ, Β)., Νν εἰ88), οσς 
ΑΙ., Ζίπι., ε(ς., Ννο 

αἷτεβ, οὐ. Ιρηϑῖ. αὐ. οι, ἴδδὲ ννοσὰβ) 
Ἡκι ρίξει τὸ {πε ἀουδ)]ς τίεηος οὗ 
ἴονε δηά ἢορε ἱπ ἰϊ. τ6. ἴτ ἰβ ὃν τῆς 
δεῆϑε οὗ αοά᾽ δ ἰονε δίοπε, ποῖ ὈῪ δὴγ 
πιεῖς δοᾳυΐεβοεπος ἰπ Ηἰβ νν1}} οἵ. βιοίςδὶ 
επάυτγαπος οὗ ἱτ, τπδὲ τῇς ραϊίδηςς δηά 
οουγᾶρε οὗ {πε ΟΠ τί βείδη ἅτε δυβίδιπεά. 
ΟΖ. Ἐῤ. Ανῖξέ., το5, ἐπὶ τῶν καλλίστων 
πράξεων οὐκ αὐτοὶ κατενθύνομεν τὰ 
βονλενθέντα - θεὸς δὲ τελειοῖ τὰ πάντων. 
Οοππεοὶ [ἢ νοσ. 3 πὰ οὐ Μτιβ. Βιονῃ- 
παρ᾿ 5]ης, “1 νναϊτεὰ ἢ ραθεηςε, νη ἢ 
ΠγΊΕΆΠΒ Δἰτηοϑὲ ΡΟνΡΕΙ͂ "". 

νν. 6-16. Ιπ)͵υποιίοπβ ὑροπ Τσπυτοῦ- 
1ἴς ἂπά οχάεσ. 

γεν. 6. ον πεοεββᾶγυ ἰξ ννᾶβ ἴο ὑγο- 
πιοῖε ὑπομονή ψΠΠ [18 Αἰτεπάδπι νἱγῖαε8 
οἔὗ ἀϊίρεποςε δηὰ ογάεσ δἱ Ὑπεβεαϊοπίοα, ἰ8 
ενϊάεηςϊ ἔτοπι ἴῃς δυϊπογίιδνε (ἐν ὀν. τ. 
Κυρίον) ἰοης δηά {πε οτίβρ ἀείδί! οἵ τπὰ 
{οϊοννίησ ῬΆΓΑΕΤΑΡΝ. Παραγγ.» [κε ἀτά- 
κτως, Π85 ἃ τη τλγΥ τίηρε (οὐ. οη 1. ἵν. 2, 
δηά Ὠδηις ΒΒ Ῥαγαάέςο, χὶϊ. 37-45). στελλ., 
ἴοσ ἢΐβ8 οννῃ 8ᾶκε (νεσ. 14), 88 ννῈ 1} δδ ἴοσ 
γουτβ: ἃ βασνίςς 885 ὙγνῈ}] δἃΣ5. ἃ ργεοδυ- 
ἄοη, Τα οοἸϊεςῦνε ἀςιίοη οἵἁ Ηἰδ ἔε!ονν- 
ΟὨσίβείδπβ, Ὀεδβδίἀεβ ργεβεγνίηρ (1 Οογ. ν. 
6) τῃστηβεῖνεβ ἔγοπὶ ἱπέεςποη---ηᾶ πο- 
τηϊηρ ἰΒ δο ἱπέεοιςουβ 848 δη ἰηβυδογάϊπαϊς, 
ἰπάοϊεπι, ἱπιετέοτίπρ βρίσίε --- Ψ}}} Ὀτγίπρ 
Βοχης ἴο Πίπὶ ἃ βεῆβε οἵ 15 ἔδυιϊ:. Γἰρῆς- 
ἴοοῖ ΔρῸν οἶϊεβ ἴτε παράγγελμα οἵ ὅετς- 
τηληϊουβ ἴο Ὠἰδ σηυτίπουβ ἴτοορβ : “ ἀϊ8- 
Τοάϊτε 4 ςοηίδοῖυ, ἃς ἀϊυϊάϊεε τυγοϊάοκ : ἰὰ 
820 11ε δὰ ραεηίτεπεῖδπι, ἰὰ Πάεἰ αἰπου απ 
ετῖτ " (Ταςοιι, ηππαὶ., 1. 43).-τ΄: Ίσἔῃς ἄτακτοι 
οὔόδ-τ2 ἅτε Ἐχοϊ 8 0ε τηετηΌεσβ νν 0 “ Ὀγεδῖς 

Δ ϑεξοῦ : Οος. ἰχ. 3.18, δῃὰ 4 Οοτ. ἱ. 24. Ὁ ὅεε οὐ ΡΒ]. ἰδϊ. 17. ς Ὠἰά 

«, ἢ ΒΟ, 43, 73, 80, δ, Φοῖἢ., Βυτ.Ρ, ἄγῃ)., εἴς. (8ο 1,ἀςοἶι., Ττ., 
παρελαβόσαν (ἐλαβοσαν Ὁ") νἱῖᾷ ᾿3"Α, ἁ, ς, 17, εἴς. (ΤΊ., 
.. ΕἸπάϊαν [Ττι., ΝΗ, 1Δςἢ., 411 1ῃ πιᾶτρ.]}). 

τῆς ταηκκβ᾽᾿᾿ ὈΥ ϑιορρίης νογίς ἰπ νίενν οὗ 
δε πεῶγ δάνεηι, δηὰ πυ8 ποῖ ον ἀϊδ5- 
οτραηίδβε βοςῖαὶ Πἰξε πὲ Ὀυγάδη τῆς οὨυτοῦ 
ἢ ἐπεῖς πιαϊπίεηδηοα. Τῆς ἀροβίϊεβ 
μδὰ ποῖ ὅεεη ἰάϊε οὐ παγο-ὑγαϊπεά εη- 
τουδίαβιβ, πὰ δεῖς ἐχασηρὶε οἵ δῃ ογάεγγ, 
86 δυρρογάηρ [1{ 18 Βα] ὉΡ 88 ἃ ραϊίεγῃ. 
[πϑυδοτγάϊπαιίοπ οὗ τηϊ8 κί ἰβ ἃ Ὀγεδοῖ 
οἵ ἐπε ἀροβίοϊ]ὶς βιδηδασὰ οἵ ἴῃς ΟἩ γί βείδπ 
1, δηᾶ Ῥαὺ] ἄςδιβ βῃδγρὶν στ τῆς ἄγει 
Βυτηρίομῃβ οὗ ἰ. Ης νἱ[ ποῖ ᾿ἰδίεπ τὸ 
ΔΏΥ Ῥίουβ ρίδα8 ἔοσ τ 8 Κιπὰ οἵ οοπάυςι. 
ες. 8. Ῥδυ}  ργαςῦςε οἵ ἃ ἰσαάς δπὰ 

ἐπιρῃδδὶβ ὑροη ἴδε πιογαὶ ἀϊβοὶρ] πε οὗ 
ψ ΟΣ ἅτε 4 ἐπ Κοερίηρ νι τς Ὀεδὲ 
7εν βῃ σδάϊθοηβ οὔ τπε ρεγιοὰ. Οοπιρᾶγε 
ε.ρ., ἴῃς βαγίηρ οἵ αΔπ|811ε] 1. (Κἀμεολ. 
'. 11}: “Ηε Ψῆο μοββεββεβ ἃ ἰτδὰς ἰβ 
κε ἃ ἰεποθά νἱπεγαγά, ἱπίο νος πὸ 
οδιῖς οδη δητεσ, εἰς."-- δωρεάν -- “0 Υ 
ποιπίηρ, σγαῖβ ". ᾿ 

Ψψεσ. 9. Τῇε δροβεῖεβ δά {πὸ τίρῃϊ ἴὸ 
δε πιαϊπιαϊπεά Ὁ τἢς σπυτοῦ, πὶ ἴῃ {Π|8 
᾿ᾶβε πεν πδά τεδιβεὰ ἴο ἀνδὶ] {Ππεπιβεῖνεβ 
οὔτ, Τῆς ὙΠεββαϊοπίαπβ γε ποῖ ἴο τϊβ- 
ςοηδίσπιε ἐπεὶγ δοιίοη. 

ψεγ. το. Ριδοδερί 88 Ψ6]}1} 28 Ἴχπιρίὶς 
ὍΟΟ, ϊ. 2). ΑΒ ἰ8 ρεγβαρβ ἱπιρ!ἰεὰ ἰῃ 

ι, εἰ... ἐσθιέτω 8 ἃ πιαχίπι αυοϊεᾶ 
ὃΥ {πε δροβιῖς, ποῖ ἔτοπὶ βοπῖς υπιντ απ 
δαγίηρ οἵ [εβ8ὺ8 (Ε 8.8) Ὁχὲ ἔγοπι (ἢ 8 
]εν δῆ σουπιογραγίβ, Ὀαβθά οὐ ὅδε. ἐπὶ. 
1ο, ΜὨϊοἢ ἀγα οἱϊεὰ ὃγ ννεϊδιείη, εβρεοί- 
ΑἸν Βεγεφολ. γταῦδα, χὶν. 12: “ αἵ, 8 ποη 
Ἰαδοσαῖ, πο τοδπάυςει . ΟΥ̓ ΟαεγἹε 8 
Ολαγέενι, ΤΠ ΔΡ. [11 (“ [πὶ 411 νὰγ8 ἱξ πδεάβ, 
εβρεςία!ν ἴῃ τπεδς εἰπηεβ, (Ὸ ὃς ῥτγοοϊδίπιεὰ 



6---τό. 

εσθαι, μηδὲ ἐσθιέτω. 
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11. ὅ ἀκούομεν γάρ τινας περιπατοῦντας ἐν ἀνα ατε, 
ὑμῖν ἀτάκτως, μηδὲν ἐργαζομένους ἀλλὰ " περιεργαζομένους. 12. (δε τῦος. 

τοῖς δὲ τοιούτοις παραγγέλλομεν καὶ παρακαλοῦμεν ἐν Κυρίῳ ᾿Ιησοῦ ε ἔσε τὰο 
Χριστῷ “ἵνα μετὰ " ἡσυχίας ἐργαζόμενοι τὸν ἑαυτῶν ἄρτον ἐσθίωσιν. 
13. ὑμεῖς δὲ, ἀδελφοί, μὴ 'ἐγκακήσητε " καλοποιοῦντες. 
τις οὐχ ὑπακούει τῷ λόγῳ ἡμῶν διὰ ' τῆς ἐπιστολῆς, τοῦτον ἢ σημει- 
οὖσθε, μὴ " συναναμίγνυσθαι αὐτῷ, ἵνα 

Ῥαζσοῦο- 

Βίλα το 14. εἰ δέ δὰ. τ, κδὰ 
Ῥείπαπι. 

οἐντραπῇ " 15. καὶ μὴ ὡς ( βεκό τοῦτ: 
ἐχθρὸν » ἡγεῖσθε, ἀλλὰ “νουθετεῖτε ὡς ἀδελφόν. 16. αὐτὸς δὲ ὁ δ τὰ 
Κύριος τῆς εἰρήνης "δῴη ὑμῖν τὴν εἰρήνην "διὰ παντὸς ἐν παντὶ 8, 
τρόπῳ. 

᾿ς ΟΩἱν Βεζε ἰἢ Ν.Τ. 
Εἰπάϊαν, εἴς.) τι86 ρσεϑεηῖ, ννίω. ἢ 18,4. 
τιν, ἢ. ὁ. ρῸ). 60 χἶχ. εὐ {{ΧΧ). 
ψἰΐδουῦι ἄν, 85 ἴῃ τ Ῥεῖεσ ἱ. Σ; Ηεϊςεηϊδεὶς ορί., 
43, ΡΒ. 80]. ἰΐ, 40, εἴς. 

«ἰουά τμαὶ ἕο ἴδε 1άἀϊῈ τηδπ ἵπεσε ἰδ πῸ 
Ρίδος ἰπ τπ|8 Επρίαπά ... Βς ἴπᾶῖ ΨἹ}} 
ποῖ ννοτῖς δοοογάϊηρ ἴοὸ Πίβ δου τ, ἰεῖ Πἰπὶ 
Ρεγβἢ δοοοζάϊηρ ἴο δίβ πεοεβδϑίτυ "). Τῆς 
86 οὗ ἐν Κυρίῳ πετε ἀπά ἴῃ 1 Οοτ. χὶ. Ἢ 
ς7. Μαῖι. χίχ. 4 ζ.) ργονεβ, 88 Τιξίυβ ἀγρυεβ 
ἀεν Ῥαμϊἐπέςνιμς μπέεν ἄδνι Οσεολίεῥεπλὲ 
ὧδ δεῖ ρἀεὶέ, θοῦ, Ρ. 105), ἴδαῖ ἰδὲ 
οτἱρίπαὶ ἀϊνίπς ἰάδδβ οἵ ἴδε Ογεδίοη γε 
{1 ΠΠ1εὰ δηὰ τεαϊϊδεὰ ἴῃ ἴῃς ᾿ἰρῆς οὗ 
ΟἸγίβε β φοβρεὶ; τε επιῖγε ὑγοοθββ οὗ 
Βυηδη [ἰΐὸ ουϊπιίπδῖεβ ἴῃ ἴπε (δἰ οὗ 
ΟΒτῖδὲ, πὰ τβεγείογε ἢο ὑπαυδι θὰ δηιί- 
τι εβὶβ οδη ΡῈ ἀγανγῃ Ῥεϊνεεη ογάϊπδγυ [τς 
δηὰ ΟΠτιύδη σοπάμυςιϊ. 

Ψψεῖ. τι. Τῆς ἕοεβ Ὀδοῖς ἴὸ νες. 6. 
“ὙΒεΙοᾶβ 1 δηλ τοϊά τμδὲ βοπὶε οὗ νοὺσ 
ὨυπΊθες ἅτε δεδανίηρ ἴῃ ἃ ἀϊβογάει 
λδῃίοη, ποῖ ὈυδΥ θὰ: Ὀυδγδοάϊεβ,᾽ ἔα 
διὰ οἴδοίουβ, ἀοίηρ Δηγίδίηρ Ὀυϊ αἰτεπά- 
ἰῃρ ἴο {πεῖν δι τσαάς. “"Αὖ οὔο υαἱᾶς 
Ρτοοϊας εβὲ ποπιίπυτῃ ἱηρσεπίυπι δά ουτὶ- 
οβἰκδίεπ "᾿ (Βεηρεῖ). Τῆς Βτβὲ ρεσβεου- 
τἴοπ δὲ Ὑμβεββαϊοπίοα μά ὕεεη ἰοδιεσεά 
ὃγ ἃ πυπιῖρες οὗ ἔδηδιϊςαὶ ἰἸουροτθ (Αςῖβ ὑμῶν 
χνΐϊ. 5). Οη τῇς 5βεπβίθ]ε αἰἄτυάς οἱ ἴῃς 
Ρεπεϊτινε ομυσοΒ τὸ ἰαδους, βεεὲ Ηδι- 
πδοῖκ᾿β Εχῤαπκείοη, '. 215 [. Μ. Αὐτοῖϊϊι8 
(ἰϊ. 4) τνᾶτπβ ρβεορῖςε δραίπδι ἰάϊς, ἣι 
Βιδϑίῖβ, Ὀυϊ εβρεοὶ δ! ραίπδὶ τὸ πε 
ἐργον καὶ κακόηθες, ἀπὰ Δ4η δρὶ ράᾶτγΔ]1εἰ 
ἴο (8 ὑβδεὲ οὗ ἁτάκτως [ἴε8Β ἱπ δῶ). 
Οἰγνηίλ., ᾿ἰϊ. 34: ὅσα (Πιη 58 οτ (οοὐ) οὗτος 

γῦν νων (ἰ.ε., ἴάκαβ τ ἢ- 
ουΐ τεῃάεσίης Ρειβοηδὶ βεγνίος ἴῃ ἴῃς 
Βεϊά) οὐκ ἀφελεῖ, ταῦτ᾽ ἐν ἰσῇ τάξει 

τω. 

Εἰ. 12. ὙΠΕΥ ἅτε ποῖ ἀϊτεςν δά- 
ἀτγεββεὰ (ςοπίγαβι 6, 13).--μετὰ ας, 
ἴῃ ἴῆε Βοτπηεὶν ϑρῇεσε οὕ ψογκ. Το ἴἢγες 
ολυδε8β οὗ ἀϊδαυϊει δὲ ΤἈεββαίοπίοδ γε (α) 

Αςῖε χὶ. 

Ερδ. 

1 ἐδ. , οι τ ΤΒδδδ. (80 ἴ,ηεπίδηη, βοβτηϊθάεϊ, ϑοβδἔεγ) δαὶ (50 Ρξϊε, {κεῖ 
τῷ ΟἿἱγ δΒεζε ἰῃ Ν.Τ. 
ᾳ 9. 1. ν. 14. 1 Οος. ἵν, 14, δηὰ 2 Οος. ἱΐ 

Ὁ Οὐ τ ον. ν. οἱ. ο0}. 
ἐδ τορι. 

Μ Ὡ. αὶ 14, το. 5. Ξ- “ σοηεϊηυδιγ" {κκ, χχὶν. 

με ἀϊδευτθίης εἴεςι οἵ ρετγδβεουκίοη, (ὁ) 
ἴδε ἰεπϑίοη ὑγοδυςε Ὁγ τπε τπουρῆι οὗ 
πε δάνεηιϊ οἵ ΟὨσίβι, πὰ (6), 85 δὴ ουῖ- 
ςοπης οἵ (δε ἰδἴίοτ, ἱτγεσυ γι ἀπά βοοίαὶ 
ἀϊδοτραηϊκαιίοη ἰπ {πε ΦΟΡΟΒΙΒΠΗΥ. 

γεσ. 13. ὑμεῖς δέ, ννῇοενετ εἶδε το 
ουἱ οὗ ἴδε τᾶηκβ οἵ ἱπάυδιτίουδ, Ὗ 
ΟὨσίβεϊαπϑ.---μὴ ἐγκ., ἱπιρι γίηρ {παῖ ΠΟῪ 
δδὰ ποῖ Ῥεριη ἴο ρτον βἷδοῖς (Μουϊίοη, 
122 1). Ῥετδαρβ ἢ ἃ βρεοίαὶ δἰ]υβίοπ 
ἴο ἴἢε ρῥγεβεηςς οἵ Ρὶς ψῃο δϑυδεὰ 
οδδλῆϊυ; βεπείουβ ΟΠ γίβιϊδπβ στασδὲ ἠοῖ 
ἴοτερο 1 θεγδ! ν ἀπά μεῖρ, ἀγρυίπρ τ8δὲ ἰὲ 
ἰδ ΠΟ 86 ἴο βιοσουῦ ΔΩ 0868 ΒΟπΊΣ 
ΜΠ ἰᾶκε δάνδπίδρε οὐ τῆς οδυτοἢ 8 
Ἰαγρεββ. 

δες. 14. διὰ τ. ἐπ.» ἰπιρ᾽ γίπρ ἴμδὲ τῆς 
τηδῖζεσ ἐπάβ νυν τη Ἰεΐῖετ (ΥΝ εἰ88) ; Ῥαδὰ! 
848 Βροίβῃ δἰβ ἰαβὲ υνογὰ οὐ τε βυδ]εςῖ. 
νι τηϊ8 ἀπά τς ἐο]]οννίπρ νεζδς, οὐ. 
ὈὨιά. χν. 3 (ἐλέγχετε δὲ ἀλλ. ὴ ἐν 
ὁργῦῇ ἀλλ᾽ ἐν ε »» ὡς ἔχετε ν ῷ 

ελίῳφ καὶ παντὶ ἀστοχοῦντι καὶ 
τοῦ ἑτέρον μηδεὶς λαλείτω μηδὲ παρ᾽ 
ὑμῶν ἀκονέτω, ἕως οὗ μετα ).- 
ἐντραπῇ, “Ὅε δββαπιεά " ( -- αἰδεῖσθαι 
88 οδεη). 

νει. 16. Ὀἰβαρρτοναῖ, ἃ8 ἃ τηδᾶπβ οἵ 
ΤΩΟΓΑΪ ἀϊ δε! ρ]ης, ἰοθε8 81] [8 εἴεοι [7 τῆς 
οὔδεπάει ἀοεβ ποὶ τεϑ θα [18 οὐ͵εοὶ δηὰ 
τεάβοη (νονθετεῖτε), οἵ {1 ἰδ ταἰηϊεά τ τἢ 
Ῥεζβοπδὶ δμοβιν.---ῶἀς ἀδελφόν. Οου- 
τε ἴπε ἤἥης βαγίηρ οὗ Εδθδὶ Ομδηΐπα 
ἢ αδπηδιεὶ οὐ Ὦδαϊ. χχν. 3, παῖ αἴϊος 

τῆς Ρυπίδτηεης ἴῃς οἤεηάει 185 Ἴἐχργαβαὶν 
μετα ΠΣ βίῃπασ. ατδτ τ 

εσ. τό. ε ν) 88 ΟΡΡΟ! ἴο ἴῃ68δὲ 
ἔξδσβ δηά ποαθῖεδ οῦ τῃε ΜτΑυτῇ Κύριος 
18 ῬΓΟΡΔΌΪ, πῃ δοοοσάδπος ψὰ ΡΔυ} 8 
υδυα] Ῥγδοῖίος, ἴὸ ὃς ἰδίκα πῃ 88 --Ξ [εϑ8 
ΘΟ γῖϑε, θὰὲ τς Ἰαπρυαξε οὗ νεῖ. 5 δηὰ οἵ 
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τ Επηρδδιῖς: 
186 οεη- 

νεῖ αε᾿ 
τἧς εἰδιάγ ἐπιστολῇ ᾿ " οὕτω γράφω. 
ΤΩΘΙΊΌΘΓΒ. 

21, δῃὰ 2 
Οος. χίϊ!. 13. 
26οι, αὐὰ ΟἸςετο᾽Β Οαἰῥί. 11:. 5, ΡΙδυϊυς, Βαροῖ. 

Ι. ν. 23, τηᾶκεβ ἴῃς τείεγεηςς ἴο αοά αυΐϊῖα 
Ροββί ας. 

νν. 17, 18. Οοηποϊυβίοη. Ῥάαὺϊ πον 
ἰδκεβ ἴπε ρεὴ ἔτοπὶ ἢίβ διηδημεηδίβ, ἴὸ 
δὰὰ τῃε βαϊυϊδίίοι ἰῃ πὶ8β οὐαὶ μαπάντίτ- 
ἱπῷ ἰοσς ἴδε ρυγροβε οὗ αυϊπεπεϊςδιίηρ ἴπε 
ερίβεϊς (οἴπεγννίδε ἴθ σ Οὐοσ, χνὶ. 21). 

Ἢϊ8, ἢς οὔβεγνεβ, ἰ8 ἴῃς β'ρη-πηδηυδὶ οὗ 
8 Ἰδιίεγβ (ον. ἰΐ. 2), ἐ.4., τῆς ἔλοϊ οἵ ἃ 
Ῥεσβοηδὶ νυτιεη ρτεεῖϊπρ δὲ ἴδε οἷοβε, 
ποῖ δῃγ ἴοσῃη οὗ ψογάβ ἧς νεσ. 18), οἵ 
τε υϑ6 οὗ ἴπα ννογὰ “" στδςε," οἵ “" ςεσίι: πὶ 
αυεηδαπι πεχὰπὶ [ἰτεταγίαπι" (Οτοια8). 

ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β 1. 17---τδ. 

ὁ Κύριος μετὰ ' πάντων ὑμών. 

17. ὃ " ἀσπασμὸς τῇ ἐμῇ χειρὶ Παύλου, ὅ ἐστι σημεῖον ἐν πάσῃ 

18. ἡ χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ μετὰ " πάντων ὑμών. 

ν Αὐἱορταρθ δβ πηεδῃβ οὗ σεοορηϊβίης διιμεηιςῖιν, ᾧ΄. Αὐδοῖι, 7ολ. Ογαιη. 
ἷν. 4. εἰς. 

Τῆς Ρτεοδυκίοῃ 18 πδίυγαὶ, ἰπ νίενν οὗἩἉ 15 
ϑυδρίς!ὁη δϑουϊ υπαυϊποτίδεα σοπηπγυπίοδ- 
τἴίοπβ. Οοπιρᾶγε “ἴδε σεσημείωμαι (ρεπετ- 
ΑΙγ ςοηιτγαςοιεά ἰηῖο σεσὴ) »ἱἱἢ νν ΠΙ ἢ 80 
ΤΊΔΩΥ οὗ ἴῃς Εργριίαπ ραργυτγυβ- εἰΐεσβ 
διὰ οβίσαοδ οἷοβε ᾿ (Μ|1Π ράη, Ρ. 130), οΥ 
ἴπε ρῬοβίβοσίρι ἰπ οης᾽β οὐνῃ παηάνντιτίπρ 
(ξύμβολον) ΒΟ ρσυδταπίεεά δὴ δηοίεπι 
Ἰειῖες ( εἰββπιδηπ : Ζέολέ νονι Οςέση, 105). 
μετά (ε7. νετ. 16), τῆς ἀϊνίπε ῥγεβεῆςς 18 
τε! δε τπγουρῇ τΠς ἐχρεγίεπος οἵ ΟΠ τὶβὲ 8 

8ςΕ. 

-.--πΔὔβὸϑϑὰ.-.τῦὐὔὐδεισυ -- -“““““π“ᾳ«ΦβΦ«ΦΨἔοερο|Ὶῖπππ“-ἶς 



ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ ΤΗΕῈΕ ΡΑΘΤΟΒΑΙ, 
ἘΡΙΘΤΙΚΕΘ, 



ὈΙο θα Όγ (οοσῖς 



ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ ΤΗΕ ΡΑδΘΤΟΒΑΙ, 
ἘΕΡΙΘΤΙΕ5. 

ῬΕΕΙΠΙΜΙΝΑΕΥ. 

ὝἼΤΗΟΒΕ ΨΠΟ ριόροβα ἴο γεβά [8 Ἔχροβίτίοη οὗ ἔπε Ῥαβίογαί Ερίβείεβ 
ΠΛΔΥ͂ Βηά ἰξ σοηνεηίεηξ ἴο Ὀε ἀρρτγίβεά αἵ ἴῃς ουΐϑβεῖ οἔ ἴῃς σοποϊιβίοῃβ 

αϑϑυπχεά ἰῃ ἰξ σοποογηίην πε σεπυίηθη688 δηά ἱπιερστγίγ οὔ ἔπε 1. εἰογα. 

Αἴον ἃ οαγοΐαϊ γενίενν οὗ ἴῃς ἀγρυπιεηΐβ αὐ ἀποερά ὃγ τῆς ἰγαα!εἰοη δ 818 

Δηά τῆς δης-ἰγααϊἰοηα ! ἰβῖ8, δηά αἴξζεγ ἔπε ἀδνοϊζίοη οὗ σοηδβίἀογαδία 

1πουρῆξ ἴο ἃ πιϊμαΐε βίυάγν οὗ {πε Ερίδβεῖεβ. {πεπηβείνεβ, ἴῃς ργεβεηΐῖ 
ττίτον Βηά8 ἰἰ εαϑβίογ ἴο ὑοίενε ἔπαξ 51. Ῥδα! νψδβ ἴῃς δυῖπον οὗ [Π ΠῚ, 

85 ἴΠΕΥ Πᾶνε οοπλα ἀονῃ ἴοΟ 8, ἴῃΔη τπδΐ ἃ Ῥαυ!ηἰδβε (αββυπιίης παῖ 
ἴδετε ανὸῦ ψὰ8 ἃ βρεοίαὶ βοῇοοὶ οὗ Ῥααϊΐϊπε τπουρῃτ), βοπιειπΊε 
δεΐνψεση 90 δηά 120 Α-Ὁ., ψογκεά ᾧρ ἃ ἴεν ἔγαρπιεπῖβ οὗ φεπυίης 

ἠεξζεγβ οὗ δίβ πιδβῖογ ἰπῖο 2 ΤΙπιοίῃν δηά Τίξυβ, ἀπά ἔπθη σοπιροδεοά 

1 Τιπιοῖῶν ἰῃ ἰπιϊαξίοη οὗ ἢί8 οὐγῃ βίγίςε. ΤὨϊβ ϑεσοηά δἱϊζεγηαίίνα 

τεργεβεηΐβ, Ὀγοδαϊν βρεακίησ, ἔπε τδεογυ οὗ ἔπε δηιςὶ-ξγααϊείοπαὶ βοποοί 
οἵ οτγίεἰςβ. 

Τῆς ΟἿΪΥ δβεγίουβ αἰ οι εἶἰεβ πῃ ΐσἢ ργεοίαἀς δὴ υππεβί αείη 

Δοςερίδησε οἴ ἴΠε8ε ἰεζίογβ, ἃ8 [ΠΟΥ βίδηά, 48 ἴῃς σοπηροϑβίξίοη οὗ 8. 
Ῥδαϊ, Πἰὰ ἴῃ (1), δε βίγίε, πψῆϊοῃ, δ πουρσῇ ἔμπάδπγεπία!ν ποῖ αη- 
Ῥαυϊΐης, ργεβεηΐβ υπάθηίδο σεγίαίη οὐνίουβ ρεςσα γε 68 το ἀγα 

δοῖ ἰουπά ἰῃ δὴν οὗ ἴπε ἴεη οἵπεγ Ῥαδυϊὰης ἰεξΐεγβ, δηά (2) ἰω {πε 

ψυυιτογ᾿ 8 οὐτοοῖ οὐ τγεϊϊσίοη---ἰη ραγιίσυϊαγ, πε γεϊδείοπβ οἵ Οοά δηά 
ΤΟ γίβε γεβρεοξίνείν ἴο πιᾶη᾿Β βαϊναίίοωη, απά ἴῆε ρίαςς οὗ δι δηά 
τοῦ ἴῃ {Πς βρίγίζυδι [{{6-- τ σῇ βεεπλ8 ἴο Ὀε {Ππαΐ οὗ οὐς ψνῇο δαά 
Κγανε!εὰ οὐ ἴῃς Ῥααυϊΐπε γοδά (αββιυπιηρσ ἔπαΐ ἔπεσε νὰ ἃ ρυδίϊς 

Ηἰσῆπνναν τπδξ σουά Ὀὲ 50 ἀεβογίδεά), ἔαγίπεγ ἤδη ννὲ βῃουϊά ἢανε 
«εεπιεά ἰξ ροββίδ!ε ἰῃ πε γεαγβ---ἶενν δ πιοβί---νν ἢ ϑεραγαῖς ἴδε 

οἷοβε οὗ 8:1. Ῥαυ  β {Π|π| ἔγοπι πε ἀδῖς οὗ ἴῃς Ερίϑβε]ε8 οὗ ἴῃς βγβὲ 
Βοπιδη οαρεϊνίγ. ΤἼς πγαίη ἔεδζυγεβ οὗ ἴῃς ἰαπάϑοαρε ἀγὰ πε βαπΊ6, 

Ὅυτ τῆς αἰδέαποςβ αγεὲ αἰ δεγεηῖ. 
Ου ἴδε οἴπεν μαηά, {Πἰ8 αἰτεγεά τπεοϊορίοα! οὐτοοῖ, 48 νεῖ! δ8 

1Πε τ΄ίτεγ᾽ 8 σοποογη δρουξ ΟΠαγοῦ ἰπβείξυαξίοηδβ, 18 γεβροηβίδίε ἔογ {πε 



δδ ΙΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ 

ΡεσιΠ αν γεϊ σίου β ΡΠ ΓΑΒΘΟΙΪΟΡῪ ἰῇ 80 ἴδι' 88 ἰ ἀοε8 ἱπάεεάα αἰ ξεν ἔγοπι' 

[εδΐυγεβϑ σοπηπίοη ἴο δε Θαγίεῦ σγοιρ8 οὗἁ ἰεΐζεγθ ; 80 {παῖ ψῃδΐενεγ 

ςοπϑίἀεγαξίοηβ Πεῖρ 8 ἴο δοσοιιηξ ον πε ἔογπιεγ σῆδησε νν 1] αἶ8ὸ 
αἰά ἴῃ τῆς βοϊμείοη οὗ ἴῃς ργοδίεπὶ οἵ βίγε ἀπά νοσδθυϊαγυ. 

Τῇε οἵδε ἀγρυπιεηΐβ ἀραίπβί ἴῃς Ῥαυϊΐηε δυϊπογβῆϊρ, Ὀαβεά ου: 

(8) τπε ἱπιροββιδη ἐν οὗ βεξίησ ἱπίο ἔπε Αςίβ οὗ πε Αροϑβεῖίεβ πε 

Ρεγβοηδὶ δηά ἴοςαὶ γεΐεγεηςεβ ἴῃ ἔς Ῥαβίογαίβ, (4) [πε αἱερεά τηδυῖϑ8. 

οὗ ἴμε β8εοοῃπά οσεπἕυγν ἰῃ ἴπῸ Πεγεϑν ΨΏΪσἢ ἰ8 ςοπγραῖεά, δηά (5) 

{πε αἰϊεσαϊίοη ἐμαὶ ἔπε ἀεέβίβ οἵ Ομαγοῇ ογραηϊβαιίοη γεῆεςς πε 

ΡΟΪ᾽ον οὗ ἔπε ἀοπιίπαηξ ραγίν οὗ ἔπε εαγίν βεσοηά σεηΐωυγυ---αγε, ἰξ 15 
Ὀεϊϊενεά, «βϑιυπιριίοηβ ἴογ νη ΐϊοῃ ἴδετε ἰ8 πὸ ἐοιιπάφτίοη. Απά, ἰῃ 

λοϊ, (4) ἀπά (5) ᾶγὲ ποῖ πονν ἰῃβίβιεα οἡ ὃν πιδην οὗ {πε δηῖϊ- 

τγβαϊείομδὶ βοῆοοί, ἀπά ψ}}} ποῖ ὃς ἀεαῖς τυῖτἢ ἰπ ἘΠ18 ἰηἰγοάυοτίοη. 
Βείογε ραβϑϑίηξ οἡ ἴο ἃ Ὀγίεξ ἀϊβουββίοη οὗ {ῃς βδίγίες δηά ἴδε 

Ὠἰϑίογίοδί βειείηρς οὗ ἴῃς Ερίβι|ε8, ἰξ Ψ}} ποῖ Ὅς Δη}}88 ἴο βυξρεδῖ 

80η16 σοηδβίἀογβιίοηβ ννῆϊ ἢ ταν Πεΐρ, ποῖ ἰπάεεά ἴο βοῖνε ἴπε ργοῦ!ε πὶ 

Ὀεΐοτγε 8, θαξ ἴο ἐπδῦϊε ἃ8 ἴο δεϊΐενε παῖ [ἃ ψψου]ά ποῖ ΡῈ ἃ ργοδίεπη 

αἴ 411] οου]ά νγε ΟὨΪν Κῆον ἃ {Ππ||6 πιοῦὲ ἀδουΐ πε ρεγβοηδὶ ἢ βίου 

οὗ ϑ8ι. Ρδαΐ, απὰ οὗ ἔπε ἱπποῦ [πὸ οὗ ἔπε ΟὨγιβίίδη Ομαγοῦ ἰῃ {πε΄ 

Βγϑὲ οδεωΐυγυ. [π {δε ἔγβὲ ρίαςσθ, γε πηυϑὲ γεπιεηθεῦ τπαΐ ἰξ 88 ἃ 

Ρεγίοά οὗ ἰμέδηβεῖν νίρογουβ ἀπά γαρίἀϊν ἀενεϊορίης ΟΠαυγοῦ 16. Δὲ 
ΔΓΕ 80 πιυσῇ δΔοσυβίοπιεά ἰο τεραγά 88 πογπιαὶ Ὁ γ βιίδη σοπΊπΊιΠἰ [68 

ἴῃ ψὨϊοἢ ηἰπθ-Θπ:ἢ8 οὗ ἴπ6 ργοΐεββεά δάπεγεηΐβ ἀγὰ βϑρίγίξυδ! Υ οἷν 
μα! αἷΐνε, ἰμαξ ψεὲ Βηά τὶ ἀἰΠῆςσα]ξ ἴο τϑα!βε ψμαξ πηδηπεῦ οὗ πίη 

Οδμυτγοῆ [ἔπ τνὰβ ννῆεη ὄνεσὺ οἱς ἴοοῖ ἃ Κεδεη ἱπίεγεβί ἰῃ ἢ γεϊσίοη,. 
δηά ἔπε βρίγίζυαί [{{ππ οὗ ἐνεγν ΟΠ υγοῦ πηεπιῦθεῦ νὰ 8 ἴω} δηά βίγοην, 

ἔνεη ἰξ ποῖ αἰνναυβ Ἵσοῃβίβίεηξ, Τὰ γεαγβ {παΐ εἶαρβεά Ῥεΐνψεε 
Ῥεηζΐεςοβὲ δπά 100 κ.Ὁ. γεργεβεηξ {πε ἱπέδῃπον οὔ [πε Οἤαγοῆ ; απὰ με 
411 Κηονν ἢονν πιοπιεπΐουβ ἰη τῃεὶγ δἴζξεγ σοηβεαύεηοεβ ἅγὰ ἃ οὔ ]ά᾽ 8. 

Ἐχρογίεησεβ ἀυγίηρσ πες βγϑὶ ἔθνεα οὐ δἱχ γεαγβ οὔ [18 [ἴἾε. Βυῖ τὰ 
βγβὲ σεπέυγυ νὰ8 ἔνε ΠΊΟΓΕ βἰρηϊβοδηξ ἔογ {πε βυβεααεηΐ Πίβίογυ οὗ 

{πε ΟΠαυγοῦ ἤδη ἰ8 ἰηΐβηςσν ἱπ ἴἢῈ ςαβὲ οὗ ἃ ἢυπιαη Ὀείησ. Τῆς. 
ἀενεϊορπηεηξ οἵ ἔπε ΟΠὨατοῆ, 845 ψὲ ἐχρογίεηςς ἰΐ, δ ἰεαβὲ ἱπ Εωγορε, 

18. βίον ; ἰοοκίησς Ὀδοῖκ ἘΠΙγν γεαγβ ψὰ σῇ ἱπάεεά ρεγοεῖνε ΒΟπΊε᾽ 
σἤδηρε; Ὀαΐ ἰη τῆς ἤγβί σεπίυγυ ἃ γεαῦ ψγουσῃξ ναὶ ἰξ ὨΟΥ ἴαἶκα 8 
ἃ δεηεγαίίοη ἴο εἴεςς. ννῃαῖ νψε κηον οὗ ἔπε γαρίά ἀενεϊορηιεηξ ἰῇ 
ΔΡΡΙΪεά βοίεπος ἰπ οὐῦγ ον ἀδὺ βιρρίίοβ ἃ8 ἢ δὴ ἐχρεγίεηςς 
βοπιεννῆδί δηδίορουβ ἴο ἴῃς σγονίῃ οὗ ἰῃε ΟὨγίβείδαη Οδυγοῆ-- 
ἀοσεγίηδ!ν δηά ᾿πϑεἰξας ΟΠ 4}]γ.----ἰη ἐπε ἤγϑὲ σεπέαγν. ὅγε ἤανε βεεη 
ἴῃ τῆς βρδος οὗ ἔξη, ογ Ἴνεὴ ἢνε, γεδγβ ἃ σοπιρίεΐε γενοϊυτίοη ἴῃ πλε 8 

ποίίοῃβ 88 ἴο Νῆδξ ἰ8 ροβϑί ες δπὰ γεαβοπαῦ!ε ἰω {πε γϑῖε οὗ ἴγανεὶ. 

ου ἴδε Πίσῃ γοδά ογ ἰῇ {πε αἱγ. 



ΙΝΤΕΟὈΌΟΤΙΟΝ 59. 

[τ ννὰ8 ν ῃΠ6 τῆς ΟΠαγοῦ ᾶ8 ἴΠ8 γαρί αν ἰδ κίηρσ βῆαρε τπδὶ 851. 

αι οαπιε ἰηῖο ἰ; δηά, ἰ ψὲ πιὰν Ἰυάσε ἔγοπι ἔπε εχίδηϊς Ἂνίάεησε, 

δα χυίϊςκὶν θεσδπιε ἴῃς πιοδὲ ροψεγία! οοπβίγυςείνε ἔογος ἰη ἢ, Βα 
ἴῆογε ψέγε οἵδογ ἀρεηοίεβ δἵ ΨΟγμ, ὨυπΊδη, 88 νν6}}] 48 Ὠίνίπε δηά 

αἰνίπεῖγ ἰηβρίγεά, δηὰ 8:1. δὰ! τνὰβ ὨϊπΊβεῖε ψγουσῃς οἡ ἀπά βῃπαρεὰ 

88 πηυσῇ, ΟΥΓ πΊογε, ἴδῃ ἢς βῃαρεά οἴμεγβ. Αἰννανβ ἃ βίμάεης θυΐϊ 

πανοὸγ ἃ γϑοίμυβο, ἢς βῃαγεά ἴο τῆς ἔμ] τῆς σοπηήοη [ἰδ οὗ τῆς αη- 

ἐχοϊυβίνε εαγὶν Οπμυγοῆ. Ηες αἱά ποῖ “ ἀνε! δραγῖ,᾿ τῃηουρσῃ αἰνναν8 

ςοηβοίουβ ἰπαΐ ἢ΄8 ἱπηεγπιοβὲ [ὸῷ τὰ8 “πὰ ψίῖῃ ΟἾγίβε ἴῃ Οοά". 
Αηά ποῖ οηἷγ ἀἰά Πἰβ {{ππἰ πιονὲ νν ἢ πε ΟΠ αΓΟΠ᾿ Β “Πρ, μας ἰξ νὰ 8 

Ὀγουσῆς ἰηΐο οἶοβε τους ἢ ἐνεγν ροβδίρϊες Πυπιαη ἐχρεγίεηςε--- 

ἐχοερὲ ἴδοβε οὗ ἀοπγεβίίς [{{6---ἰο ἃ ἄσσγεα γαγεῖν δαμα δά ὉΥ δὴν 

οἴπογ δῆ. Τῇε ἰδεῖ τας σογγθοῖν ἀσεβογίρεβ τῆς ςοηΐεηΐβ οὗ ἃ 

βίνεη Πυπιδῃ ρεγβοηδ  Υ ἴο-ἀδν ΠΊΑΥ Ὅς, ἰῃ ΒΟΠΊΕ οᾶ868, ποῖ πιίϑἰεαάϊηνσ 

ἔνε ον ἴεη γεϑγβ ἤεποε; ραῖ ὅ8.. Ρααΐ νγὰ8 ποῖ οὔἣε οὗ ἴπεβε σοπβίδηϊξ 
υδηκεῖεβ. Ηἰ8 ρεγβοηδ νυν 88 ποῖ [πα οἵα ΜΙ οη, 861 -ἀεξεγιπίηρ, 
ποϊάϊης οἡ ἰϊ8 σουγβα “1 ἃ βϑίαγ,᾽" ιπαβεοίεαά ὈΥ πε βίογπιβ οὗ ἴῃς 

ἰονεῦγ αἰπηοβρῃογε; δε ΨᾺΒ 88 βυπιραϊῃεῖίς, δῃά {πεγεΐογε ορεὴ ἴὸ 

Ἰπηργεββίοηβ ἔγοτη ψιΠπουΐ, 48 ἰἢ ἢῈ πδά θδξη ἃ Ψεδῖς πιαη. Οἱ {ῃϊ8. 

ἱπιργεββίοπμαθίεπεββ δπά ογανίηρ ἴογ βϑυπραῖϊῃγ ψὰ ἤᾶνε δρυπάδηϊ 

ενίάεηος ἰῃ ἔπε Ερίδβι!εβ τας ἄγε αηίνεγβα!ν δοκηονίεάσεά ἴο Ὀὲ 
ϑεπαίΐηθ. ϑυσῇ ἃ πΊδῃ ἰ5 {πεῖν τὸ ὑπάεγρο σἤδησαβ ἰω πιεηΐδὶ οὐκ οοῖς, 

ἴο εσοπια ροββεββεά ὃν ἔγεϑῇ ἰάθαῖίβ δηά Ἵσοποδρείοηβ, 80 88 ἴο Ὀὲ6- 

ΜΠᾺΔον [658 ἀρία αὐϊπάβ; δηά, οὗ σουγβε, πεν τπουσῃῖβ γεχαίγε ἴοσγ 

{πεῖν Ἔχργεββίοη ννογὰβ δηα ρῆγαβϑεϑ ἴοῦ ἢ ἢ (Π6 πίη Ππαά πῸ (86 

Ῥεῖογε. ἰπ {πε ςαϑε οὗ ὅ:. Ραυΐ, τ!]8. 18 πὸ ἱπιαρίπαγυ βιρροβίκίοη. 

Τῆς ἀϊδεγεηοε Ὀεΐσψεεη τς Ραμ! οὗ ῬῃΠΙρρίαηβ απ {πε δαὶ οὗ 

1 Τἰπιοίῆν ἰβ ποῖ σγεδῖεγ ἴδῃ, ρεγῆαρβ ποῖ 88 σγεδί 8, Ὀεΐψνψεεη (ἢς 

Ῥαυ] οὗ Τπεββαίοηίδηβ δηὰ {πῸ Ῥδϑὺ! οἵ Ερῃεβίδηβ. Τῆς ἕβοϊ 7υ8ὲ 
ποίίσεά βῃου!ά ραΐ δ οη οὖν σιγά ἀραίηδε πε εαβὺ δβϑϑιπηριίοη ἴπδὶ 
ἴδε πογηιαὶ Ραυϊης ρῥγεβεηϊζαιίοη οὗ ἐπε γεϊδιίοηβ θεΐψεεη Οοά δηά 

πῃ ἰ8 ἴπδΐῖ ἰουπά ἰῃ {πε σεπίγα! σγοὰρ οὗ Πἰβ8 Ερίβεϊεβ : Ποπηδῃβ, 

1 Οονίπτῃίδηβ, 2 Οογιτῃίδηβ, Οαἰαϊίδηβ. 

ΤΒεγε ἰ8, ονανογ, ἃ αἰδεγοηος Ὀεΐνεθη τῆς Ῥαβίογαϊβ δηά {πε 

ΘΑγίογ ἰεϊίεγβ ἔον τῆ ἢ {πε ἰαρβα οὗ τίηγε αἴοης σδπηοῖ δοοουηΐ, ἀπά 

ταδί ἰ8 ἃ ἀϊπιίπαξίοη ἰῃ ἴογος. Τῆς ἰεξζεγβ ἴο Τιπιοῖῃν δπὰ Τίζυβ γε 
ςετίαίηϊν οὗ δροϑβίοϊς φυδιυ; ἔπε ογάϊηαγυ γεδάθγ, δηά 581}}} τότε 

πε βιμάεης, ΠΟ σοπηρᾶγεβ {Π6πὶ ἱΈἢ πὰ Ὀεβὲ οὗ ἔπε βαδ-ἀροβίοί!ς 

Ππτεγαΐαγε, σδῃ αἵ οησε ρεγοεῖνε {πε αἀἰδεγεηοε θεΐτψεοη ψῇαΐ [8 ἱπβρίγεά 

Δηὰ ψῆδί 15 ΠΊΕΓΕΙΎ ἰηςεγαβείηνσ, εὐ γίηρ, ἀπά ἔνε ποῦῖε. Νενεγίῃε- 

1ε88, νὰ πιίββ ἰῇ ἴῃς Ῥαβίογαϊ8β {πε εχυρεγαηΐ νίρουγ, {πε τεβεγνεά 
βίγεησίῃ οὗ πε εαγ]ΐεγ ἰεζίεγβ. Τῆς εχρίαπαίίοη οὗ [818 πιὰν τ ε}} θὲ 



6ο ΙΝΤΕΟΘΌΟσΤΙΟΝ 

τηδὲ Ὀεΐογε 5:1. Ρδὺὰ! ψγοῖες ἴπεβε ἰεἴζεγβ ἢς δά οδαβεά ἴο δε δῃ 

εἰάἀογῖν, απάὰ παά, ρεύπαρβ γαρίαϊν, Ῥεσοπὶε δὴ οἷά πδῆ. Τθεγε ἰβ 

ποίῃίηρ ἱπιροϑϑίδ!ε ἴω ἢ 8 βαρροβίξίοη. Τα βυγργί βίης τηίηρ ἰ8 ῃδξ 

1 δα58 ποῖ θεδῆ πιογε σεησγαν γεσορηίβεά 45 ἃ ργοῦδδίε ἔδοΐογ ἴῃ {πα 
βοϊυκίοη οὗἉ ἔπε ργορίεπι ργεβεηπίεά ὃν ἴῃς Ῥαβίογαϊβ. Πεη χε τπίηκ 

οὗ {πε ἱπίεηβίν ψἢ ψῃΐίσῃ 8:1. Ρϑυΐ Παά ἱἱνεά ἢἰβ 1|ξπ---αἴννανβ δἱ 
μίση ργεββυγο---αηά τνπαΐ ἃ δαγά [{{πἰϑ ἃ Ππαά Ῥεδη, [1 ψουϊά Ρε ἃ 
πιαγνεῖὶ ἱπάεοά ἰζ οἷά σὲ ψίτῃ [18 ἀἰπιίηἰβῃεά ρόνγεγ ἤδὰ ποῖ ᾿οπΠιε 
βυάάξη!ν ἀροη ΠίπΠ,. 

Ννε μοϊά δὴ ἐπαῖ τῆς δυῖΐῖπογ οὗ ἴπε Ραβίογαϊβ ψαὰ8 Ῥδυϊΐ; δαΐ 
“ρα τῆς ἀρεά ᾿; πιασῇ πιογα ἀϑεά, ἀπά πιογε ἔγαΐν 80, ἴῇδπ ῆεῃ 

δε ρεπηδά Πί8 ποῖε ἴο Ῥῃϊεπιοθ. 'ε πιδὺ οὔξβεγνε, ἃ8 ἃ βίρῃ οὗ οἱά 
Δ6ε, ἃ σεγίδίη ἱπεγίία τυ ί ἢ πλδῖκαεβ ἢἰπὶ 88 {|88Ε{ιεα ἴο Ἔχργεβ8 ἢΐ8 πηεδηίησ 

ἰη μαδίτυαί, αἰπιοβί βιεγεοίγρεά, ννουάβ δηά ρῇγαβεβ ; σογάβ δηά ρῇγαβεβ 

ὙΠΙΟἢ ἀγὲ ΟΠΪΥ ορεη ἴο ἴδε οδ]εςξίοη.----ἰπ ἰξβε 1 ἀπρεαβοηδθϊε---ῃας 
ψῈ Πᾶνε πεαγά δεπὶ ααϊζε γεσεηςγ. Τῆς Ὀγαίῃ ηὸ ἰοηρεῦ γεβροηάβ 
ἴο ἴῃε ψῖ}} ἴο αἱξεν “ ψογάβ ἔμπας Ῥαγη ᾿᾿; δηά ἰἴ βεεπηβ 48 βτία! ἰῃ {πε 
οΥἰσίπατίοη οἵ “τπουρσβ ἐπαξ Ὀγεδίῃε᾿. [ἰ ἰ8 ποῖ παῖ ὅ5:. δα! ἰ8 
ποῖ {γον ἰηϑρίγεά ἴῃ ἴῃς Ῥαβίογαίβ. Τῇεβε ἰεξζεγβ βατἰβέν ἴῃς ργαοζίςα! 
τεβί οὔ ἱπβρίγδίίοη, υἱζ., [πεἰγ γίε!ά οὗ πηδτίοεῦ ἔογ ἐπουρῆξ ἰ8 πενεῦ 
ἐχῃαδιυβίοα Ὀγ βίμαγν. ΤΏσγε ἀγα, πιογεονογ, βενεγαὶ ραβϑβαβεϑ ἰῃ Πα ΠῚ 

ἴῆαξ πᾶνε ἰουσπεά πε πεαγίβ οὗ ΟΠ γί βείδῃβ ἰῇ Ἄνευ ρὲ 48 πεδγὶν ἃ85 
Δηγτίηρ {πε ἀροβίῖς ἐνογ ψγοῖθ. Βαξ ὄνεη ἴῃ {πε86, ρεγῇαρϑ ΠΊΟΓα 

ἰῃ ἴδεβε τῆδη ἴω ἰεβ88 βεγιἰησς ραγασγΆρἢ8---ἶοῦ ΟγΙΠαγῪ ἀεῖαι 8 οὗ 

ὉΒαγοῦ [πὸ πταϑὲ δε ἄφαϊξ συἱτἢ ἰπ ογάϊπαγυ ἰδήσυλσε---ννε ἀεῖοος ἃ 
αἰ Πρ οὗ ρονσεῦ ἴῃ σοπιραγίϑοη σι τῆς αὶ οὗ τῆς εαγίϊεγ ἰεζίογβ : 

τῆς ἰηϑρίγαϊίοη ἰβ 48 ἔγυε, θαῖ ἰξ ἰβΒ ποῖ 88 βίγοησ ; ἴῃς Προαγὶ δπά 

Δτίεγίεβ δηά νεΐϊῃβ ἀο ἐπείγ ἀαΐγν, ας ἔπε δοοά ἄοεβ ποῖ σουγβε 80 
αυΐοξκιν 48 ἰη πε ἀδγβ οἵ γουίῃ. Τὸ ρυῖ ἰξ αυἱξα ρίαϊη!ν : τῆς ἀπ ῆσουεἰε 8 

παῖ πιεεῖ τῆς βίυάεηϊ οὗ ἴδε Ραβίογαὶ Ερίβείεβ ἰἰα γαϊῇεγ ἰῃ τς 

Ἰορίςαὶ! σοηπεχίοη οὗ ἴῆς ραγασγαρῃβ ἔπη ἴῃ ἴδε ργοξμηαίγ οὗ ἴδε 

1πουρῃβ ἐχργεββεά ἱπ ἔπεπὶ; δηά ψῃδΐενες ουβουγν ἔπαγε πλαν ὈῈ 

ἴῃ 8οπιεὲ οὗ ἐπε ἐχργεβϑίοῃβ υϑεά ἰβ ἀπε ἰῃ ΠΕΟΑΡΙΥ ὄνογυ σαϑε ἴο {πε 
τλδατεπεββ οὗ οἂν ἰηογπγχατίοη σοπσεγηίηρ ἔπε οἰγοιπιδίδηοαβ οὗ ἴῃς 
τυῦιῖεγ δπά οὗ πε Οδπυτγοῇ. 

Ιω τῆς δαγίΐεν ερίβεθβ, οη ἔπε σοηΐγαγυ, ἰ{ οἴζεη άρρεηβ τῃδξ {πε 

ΦΔΡρΟΒΕ16᾽ 5 (Ὠουσῆτϊδ ἀπά σοποεριίοηβ ἀγε ἴοο σγεδί ἴογ Ἔχργεββίοη. Ηε 

ἀοε8 ποῖ, ἱπάεε σαηποῖ, ἔογπιαΐαῖε τπεπὶ ργεοίβεϊν ; ἢς ρσίνεβ 6 Πὶ 

τῆς πιοϑὲ δάεαυδίε ἐχργεϑβίοη ἢθ οδῆ; δηά {πὸ Ηοΐν ϑρίγι: ἢδβ 
ἐνὲν βίησς θεθη ἰεδάϊης ἴῃς ΟΠυγο ἴο ἃ σοηϑίδπεϊν ἱπογεαβϑίης σοπ- 
Ῥγεμεηβίοη οἵ ἔῆεπη. Βυΐ ἰῃ πε Ῥαβίογαϊβ με ἀο ποῖ πηεεῖ ΔῃΥ βυςῇ 

βίγυσρίεβ Ῥεΐνεεη τπουρσῃξ ἀπά ἰδησυασε. δε ἅγὲ πενεῦ σοηβοίοιιβ 
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παῖ νψε ἄγε ργεβεηΐ δὲ ἴπε Ὀἰγίῃ οὗ βοπιε τη σὮςν ργίηςίρίε νος ἢ σαν 

ΤΕΔΟἢ πιαῖαΓιγ ΟὨἱν δὲ {πε ἐπά οἵ {ἰπ|ὲδ.0. Οτγεδὲ τπεοϊοσίςαὶ βέαιεπηεηΐβ 

ςοποογηΐην πηδη᾿8 βαϊναιίοη---ηοῖ οὗ πε γεϊδίίοη οὗ Ομείβε ἴὸ {πε 
απίΐνεγβε---αγε ἔογηγχαίαῖεά, Ωοΐ ἀδείησν βείσμεά; ἴῃς σοποερίίοηβ οὗ 

τῆς πηυΐξυδ!] γεϊαϊίοπβ οἵ Οοά δηά πίδῃ ψῆϊοἢ ἀγα ἰηνοίνεά ἰη ἴπε8ὲ 
βἰαιεπιεηΐβ γε ποῖ ποῦ ἴο ἴῃς δυΐπογ; ἢε Π88 πιαβίεγεά τῃδπὶ σοπ- 
Ρἰεΐεῖν, ἀπά ργεβεηῖβ {πεηὶ τ ἃ Βηϊβῃεά ἐχργεββίοη Μῃΐοἢ ἰεανεβ8 
τῆς γεδάεον βαιβϑβεά, ὩΤαῖε, ἔογ Ἔχαπιρίὶε, [πε βιδίεπιεηξ οὗ ἔπε νἱάε- 

Π688 οὗ Οοά᾽ 8 βανίῃῷ ρύγροβεβ ἰη 1 Τίηι. ἰΐ. 4-6; πε βαπιηηαγυ οὗ πα 

σπογκίης οὐυἕ οὗ ἴῃς ᾿ποαγηδιίοη ἴῃ 2 Τίπι. ἱ. 9, 10; {πε δπαϊγϑίβ οὗ 

τῃε βανίπῳ ρύοσεϑββ ἰῃ ΤΊξ. ε], 4-7. Ηδσγε νὰ μανο {ῃεοϊοσίοαὶ ργίποίρίεβ. 
ἴῃ {πεῖν οἰαββίοαὶ Ἔχργεββίοη; ἴΠῈῪ ἀο ποῖ πεεά εἘχεϑεβίβ, [ΠΕ ΟὨΪΥ 
ἀεπιαπὰ ἴο ὕὈὲ “ πιαγκεά, ἰεαγηθά, αηά ἰηνναγαΐν αἀἰρσεβεοά ᾽ν. 

Αφαίη, ἴῃς δροβέίε, ἰὴ (ἤεβε ἰεϊίεγβ ἰ8Β ποῖ οὐἷΪν ποῖ ογεβῖϊννε ; πα 

8 ἀιϑρίαγεά ἴο ιι8 48 γεσερίίνε οὗ ἴπε τπουρῃῖβ οὗ οἴμεῦ πιαίκοῦβ οὗ 
ΟὨγίβείδη τπεοίοσυ, δ8 σοπτεπιρογαγίεβ. Δδεη 8:1. δὰ] σοῖς ἐπα 
Ῥαβίογαι Ερίβιίεβδ, ἢἰβ οσὴῇὴ ψοῦκ 48 δὴ ογίσιπαϊίησς ἼἽοηϑβέγιςξίινε 
τπεοϊοσίαη Ππαά σοπιε ἴο δῆ επᾶ; δηά ἴδογε σοπλεβ ἰηΐο οἶεδν νίεν--- 

ψῶῦδὶ Παὰ Ῥεδη δἰιμεγῖο νει ]εἀ---ῆς εἴεσξ οὐ Πίπι οὗ πε δἼοζίοη οὗ 
ἴδε τε σίου ϑβ [{ξὸὶ οὗ ἴῃ σοπιηγχαηϊτεβ ἰη ἢ ϊοἢ ἢε ᾿ἰνεά. [{ ἰ8 ἃ ἐγυζῃ, 
οὈνίουβ ψἤεη βίδζεά, γεῖ βοπιεῖίπιεβ ἱσηογεά, ἴπας τῆς τπουρῆΐβ δρουΐ 

τε] σίοῃ συγγεπε ἰη τῃς Οἢγίβείδη ϑοςίεϊςν οὗ ἴῃς βγβξ σδεπίυγυ, ῃδά ποῖ 

Ὀεδη φεηεγαῖθά οἠἷΐν ὉΥ 8:. δαὶ, θαῖ Ὀγ 81. ὐοῆη δηά ὅ8ι. Ρεῖεγ δπά 

οἴδειβ Ψψῆοβα πδηιε8 ἃπά δοῃίενεπιεηῖϊβ ΜῈ σἂῃ ΟὨΪΥ οοη)εςίυγε. 
Μνβεὴ νὲ ψέγε γουηζ, ΨῈ υὑ8δεά ἴο ρίοσζαγε ἔπε Ῥαϊεβείης οὗ ἴῃς 
Ραϊγίαγοἢβ 88 ἃ ἰδαηά ἰη ψῇῃϊοἢ Ω0 ρεζϑοῃ οὔ της Ἔχοορὲ ΑὈγαῃαπι, 

Ιβδδο, αηὰ ὕδοορ δηά {πεὶγ ἤοσκβ ψεγε οὗ δὴν βίρηίβοδησε ; {ΠΕ 

ἀοπιίπαίϊεα ἴῃς ἰαπάβοαρε δ8 ἀο ἴῃς βαίηϊβ ἰη πγεάϊενα! ρἱοίαγεβ. 
νῆεη νε σγὲν οἰάεσγ, [ἃ νγαβ αἱπιοβί ἀϊβεαγδίησ ἴο οὔς᾿Β (δι ἴο γε! βα 
1μαῖ ἴο ἴπε Ὀυδυ πιεγοῃδηϊβ δηά ρεδβϑαηΐβϑ οἵ Ῥα[εϑιίης, Αργαθαπι, 
ῖ8δδο δῃά ὕδοορ ψεγε ποῖ ρεγβοηβ οὗ υὑπυδβυδὶ ἱπηρογίαησθ. ὙΥεῖ, 48. 

αἴψανβ Ὠαρρεηβ, ἴῃς ἴγυεῦ δοσουηΐ, ἀηραϊαίαρίς αἱ βγϑῖ, ἰ8 οι ηά ἴο. 

Ὀς πιογὲ βυσρεϑῖίνε δηά Πεϊρία! [πη ἴΠς οἷάεγ ἔδηου. [ἢ {{πὸ πιδηησγ, 

ἃ τοδ  ἰβαϊτίοη μας 5ι. Ρααυὶ ἀϊὰ ποῖ ἀοπιίπαίςε ἴῃς ΟΠυτοῇ οὗ Ὠ5 {ἰπι6, 

8.8 Πβ Ὠίβίογυ ἰῃ ἔμ Αοΐβ δηά ἢϊΐ8 ερίβι[εβ 80 ἴδγζεῖν ἀοηπιίηδίε {πε 
Νεν Τεβίδπιηεηξ, νὶ}! θὲ Του ηά 4 Βεϊρέμ! οοπϑβιἀεγαζίοη. 

Τῆς Οδαγοῇ 15 ἃ σγεαῖογ της ἴπδη ἴπς σγοεδίεβὲ βαίηξ οὐ ἰπεοϊορίαη 

ἴῃ ἰξ; δηά 8:1. αι! οουἹά οοὶ ὃανε πείρεά, Ἔνεὴ ἰἔ ἢς πουϊά, Ῥείη. 

ἰηδυοεηοεὰ Ὀγ ἴῃς ΟὨγιβείδηϊεν, ἃ8 δοΐυδ!ν [ἱνεά, οὗ πε πιεῃ δπά 

ψοπΊεη ἀγουηά ἢίπὶ; δηὰ τδδΐ ἰη ἴἤγεα ψαγ8 αἵ ἰεαϑί. (1) Ηἰβ ονῷ 
τδεοϊοσν οαπις Ὁ8οΚ ἴο πὶ ποῖ αυΐϊξε πε βᾶπιε 88 ἰξ παά Ἴσοπιε ἔγοηι 

δῖ58 Ὀγαίη. [ξ ἰ8 ωοξ ΟΥἱγ τῆς εἰεπιεηῖβ οὗ πιδῖζεν [δῖ ἂγὰ βιδ,εοϊ ἴο. 
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τεδοζίοη ἰῇ σοηβεαμδηςα οἵ ἔμιδίοη ; [Π6 βᾶπ|Ὲ παίωγαὶ ἰανν ορεγδίεβ ἴῃ 

{δε ἱπεεγδοζίοη οὗ [ες τπουσῇίβ οὗ ἃ ἐπουρσηϊπιακογ τ τῆ πλίηά8 οὗὨ 

ἴποβε ἴο ψῇοπι ἢἰβ {πΠουρσῇῃῖβ γε σοπιπγχαηίσαῖεά. Απά, [ἔ ψὰ πιδν 
ὍΔΓΓΥ οὐ ἴδε βαπηε ἀπαίορσυ, ἴπε ΟΠαυτγοῇ οὗ 81 δα 8 εἶπα ννὰβ ἀπαδίς 

ἴο ἔδακε αρ, ἴο Ποϊά ἰπ βοϊιξίοη, [ΠῈ τνῆοϊε οὗ ἐπε Ῥαυϊίηε τπεοίορν ; 
ἃ σοηβίάεγαδίε ἀπιοιηΐὶ οἵ ἰξ νγὰβ Πεϊά ἰῃ βυϑρεηβίοη ἴο 6 δοβογρεά 
φγαάυδιν ὃν τῆς ΟΠαγοῦ ἴῃ ἴΠ6 σουγβα οὗ ἴῃε ἀσεβ. (2) Αμραίῃ, 88 

ὯδΔ8 )υ8ὲ Ῥεεη ροίϊηϊεά ουξ, {πε γεϊσίοιιβ ἐπουσῃὶ οὗ τῆς ΟἨγίβείδῃ 

ϑοοίεςν ἰῃ ψῆϊοἢ 51, Ιδμ! [ἱνεά νγαβ ἔεά αηὰ βἰγγεά ὃν οἵδεγ δροβίίεβ, 

οἵ ψΠοηὶ γα σῇ πᾶπα 5:. Φοῆη δηά ὅ81:. Ρεΐεγσ. [{ ἰβ βυγεῖὶν ποῖ 
ἀργεδβοηδῦϊε ἴο βυρροβε ἴδαΐ ἴπεβε ἂροβίΐεβ βροῖε Ὀεΐογε ἔπαν 

τοῖς, ἴπαὶ ψῆδὲ {παν ρα] ἰβηεα τνὰβ {πΠῸ πιοβὲ ρεγίεςξ Ἔχργεβδίοῃ 

δἰίζαίηδδιε Ὁ πεπὶ οὗ ψῃδί πεν παά θεεδη βρεακίησ δρουΐϊ ἀυγίης {πε 

“ΠοΙς οἵ πεῖν αἸϊηϊδίγυ ; παῖ, ἰῃ ἕαςϊ, Φοῃδηηίης [ἰεγαζαγε να8, ἔογ 

τῆς ΟΠαγοῇ οὗ ἐπε ἢγβε σεπίαυγυ, ἴδε ἢηαδὶ ργεβεηϊαιίοη, ποῖ ἴδε 

ογἱ ἰπαξίοη, οὗ Φομαπηίπε ἐπουρσῆξ ἀηά ἐχργεβδίοη. [85 ἰξ ἴοο πιιςῇ ἴο 

ἐχρεοῖ (δαὶ τἢοβε ΨῇΟ β(ιάν πες νυυυτἰησ8 σοηπίαίηεά ἱπ ἴῃε Νέαν, 

Τεβίαπιεηξ βῃοι4 σεαβα ἴο τΠϊπῖς οὗ πε δυΐῃογβ οἵ ἴΠεΠ1 848 80] }Πᾶγίε8 

ΨΠῸ δά πο οἴδεογ πγλεδπβ Ὀμ ὈΟΟΙΒ οἵ δοαυϊγίηνς ἰάδαβ ογ ἃ νοσδθυίαγυ, 

δηά ψῆο, ἴῃ ἴιγη, οηΐγ ἰηδιαεησεά ἴῃς ἐπουρσῆς ἀπά ρῃγαβεοίοσυ οὗ 
τπε πλεη οἵ πεῖν εἶπα ὉῪ ὈΟΟΙ8 οὐ ἐγεϑίίβεβ σοπιροβεά δὲ πε οἷοβε 

οὔ {πεῖν ᾿ἵνεβ. [{ ἰ8 βίγαηψε παΐ πιεῆ σδπποῖ 8βεεὲ ἴδε ΟΠπαυγοῇ, ἴδε 

ϑοοίειγ ψῃϊοῃ ςοηπαϊτίοηεά, τννᾶ8 ποῖ οοπαϊτοηεά Ὀγ, 51. Ρααυ!, 51. ϑοδη 

δῃά 81. Ρεΐεγ. Τῆίβ σοηβίἀδγαίίοη [5 ἱπέεηάεά ἴο ργεραγε ἴῃς γεδάδγ 

ἴο δε ποῖ ϑίοηϊβῃεά οὗ ρεγρίεχεά ὃγ δε οσοαβίοηδὶ Φοῃμαπηίηε ἴαγῃβ 
οἵ ρῆγαβε ἴπδΐ οσουγ ἰη ἴῃς Ῥαβίογαίβ, αηά ννῆϊσῇ αγὲ ποῖεά ἱπ {πε 

οοαυζγβα οἔ {πε ἐχροβίι[οη. (38) Ἐωγίπεγπιογε, ἰξ πλαβὲ ποῖ ΡῈ τπουσῃῖ 
βίγδησε (ῃδλί ἔπε Ῥγονίάεησε οἵ Οοά, ἔπε Ηοῖν ϑρίγι νἢο συΐάε8 
της ΟΠπιυγοῇ, βδῃουϊά ἢᾶνε ςα|16 4 τῆς δροβείες Ραμ] αἰπιοβϑὲ ΠΟῪ αὐταν 

ἔγοηι ἐπουρσἢξβ οὗ ἐπε ΟΠυγο ἢ 8 ρίασε ἴῃ Πβίογυ δηὰ ἰῃ τῆς υπίνετγβε 

ἴο {πε δὐἀπιίη!δεγαϊίοη οὗ, αῃά ργονίβίοη ἴογ, πε ἀδιν πεεάβ οἵ ἴῃς 
ΟΒυτγοῖ 88 δοΐϊμδ!ν ἐχρεγίεποεά ὉΥ πᾶη. Οὐυζ ονη ρεπεγαίίοη ἢδ8 

ποῖ Ῥεδη ψίπουΐ ἐχαηηρίεβ οὗ πιε βαπιπιοηδά ἔγοπι ἴδε Πἰργᾶγν οὗ ἴῃς 
“σγεαῖ ἤοιβε ἰηζο [ε88 οὈνίουϑίν ἱπδρίγίην σμαπιθογβ, ἢ σἢ βεγνε 

τε πιογὸ πηδίογίδι, θᾳξ ἢοΐῖ [688 πεσδββαγυ, πεεάβ οὗ ἴπῆε πουβεῃοϊά. 

ΟὨ γί βείαπβ ψῆο {πίη οὗ τπε ΟΠυγοῇ 48 ἃ νί βίδα Ὀϊνίηε ϑοοίεςυ τ 

4 ἰδ οα δαγίῃ σοπείηαουβ ἴο {πε οπά οὗ {ἰπ16, σαπηοῖ τπίηκ παῖ 81. 

Ῥαυ! 48 γεβεςίεά ἰπ ἔπε Ραϑβίογα[β ἰ8 ἰε88 ψογίῃυ οὗ δαἀηγίγαϊίοη [ἤδη 

51. Ῥαυ 88 γεβεοϊοά ἰη Βοπαπ8. Νοῦ νὴ} πεν Ὅς οὔεηπάεά ἰἔ {πεν 
Βηά παῖ Πίβ πενν ργεοσσιυραίίοη ψίτἢ ογάϊπαγν ΟΠυγοῦ [{{ἰθ Π45 ἰεξ 

(ἃ ἴγδοα οἡ ἢἰβ ἰάϊοηι ; ἰξ, ἰξ πᾶν ες, ἢς 48 σδυρῃΐ βοπιε οὗ ἴῃς συγγεηΐ 
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ῬΉΓΑΒΕΒ οὗ ογάϊηδγυ γε! σίουβ βοοίεῖγ. Ηε [8 ποῖ [ε88 ἰηεε σίρε ἴο 
Τιἰπιοίῆν, ογ [685 ἔγυϊν Πἰπγβοϊέ. 

ΤῊΒ ΘΤΥΙΕ ΟΕ ΤΗΒ [.ΒΤΤΕΗΒ. 

[ε νψᾶβ ποξίςεά ἰῃ ἐῃς Ὀερσίπηίηνσ οὗ [ἢϊ8 Τηϊγοάυοστίοη ἔπαξ τῆς σοη- 

βιἀογαζίοη οὗ πιοϑὲ νείρῃς ἃσαίηβε ἴἢε Ῥαϑυΐπε αὐ πουβῃΐρ οὗ ἴῃς 

ΡῬαβίογαὶ Ερίβεϊεβ ἰ8 τῆς βίγίε οἵ ἴῃς σοπιροβίξίοη, ψηΐςἢ αἰ βῆεγα ἔγοηι 

τας οὗ δὴν οὔ {πε σγοὺρβ οὗ ἴῃς οἵπενγ ἴεη Ῥαδαυϊίης ἰεἰίεγβ---ἰῆς 

βεπυΐπεηεββ οὗ ψῃςἢ ἰ8 Ὠεγε δββϑιπγχεά---ν (4) ἴῃ γεσυγγεπος ἰῃ ἘΠ6ΩῚ 

οὗ σεγίδίη, αἰπιοϑὲ βίεγεοίγρεά, ἔογπιβ οὗ εἐχργεββίοη, (ὁ) Ὀ. ἃ φεπεγαὶ 

αἀϊδγεησς πῃ {πε βίγυσίωγε οὗ βεηΐεησοβ, δπά (6) Ὁγ ἴδε αθβεησς ἔγοπὶ 

τεηι οὗ αἰϊεσεά οσπαγαςίεγίβεις Ῥααϊΐπε ψογάβ. ὙΠεβε ἴῆγεε βογῖβ οἵ 
νατγίατίο ἄγε ἢεγε ἐπαπηδγαῖεά ἰῃ πα ογάενγ οἵ {ρεῖγ ἱπιρογίαμποε. Νὸ 

[αἰγ-πλπάφά ἐγδαϊεἰοπδ βε τυ} Ὅς ἀϊδροβεά ἴο πιίηἰπιῖβε ἔπε σγανῖν οὗ 
ἴδε ργοδίεπι ργεβεηϊεά ὈΥ ἴπεβα ἱπαάϊβρυίζαρίε αοῖβ. Οη τῆς οἵδμεγ 
Παηά, π686 δοκπονίεάρσεά ρεςυ] αγίεϊεβ πλαϑι ποῖ θὲ αἰονεά ἴο οὔβουγε 

τῆς δαυδῖν ἀπάουρδίεαά ἕδος τπαξ πε Ερίϑβειεβ ργεβεηξ ποῖ οἱ 48 
ΤΑΔΩΥ οΠαγδοίεγίϑεις Ρδυ πε ννογάβ 48 ἴῃς ψγίζεγ δά ᾧ8ὲ ἴογ, δυῖ 
τπαῖ, ἰῇ ἴμ6 πιοῦε βἰσηίβοδης πιδζίεσ οὗ ἴαγη8 οὗ Ἴχργεββίοῃ, ἴῃς βἔγυ]ε 
οἵ {πε Ιεϊζεγβ ἰ58, ἃ5 ἢαὰ8 Ὀδεῃ βἰδϊεά Ὀείογε, μη ἀδπιεηία! γ αι! ίηο. 

ΤῊϊ8 ψἢ}} θὲ ενίάεηξ ἔγοπι δὴ ἰηβρεοζίοη οὗ ἔπε γεΐδγεπςεβ. Ῥεγῆδρβ [ἴ 

5 ἴγυς ἴο Β8Υ [παῖ [ἢς ροβίτίνεα βιν] είς ρασυ!αγίεῖ 68 οὗ (ἢς Ιεξέεγβ---ῆς 

ἰαγξε πυπιρεν οὗ ἀπυδυδ] νογάβ,} [ης γεσυγγεηΐ ρῃγαβεοίορυ---ἀερτγῖνα 
οἵ ἰἴβ α8βὲ νψείφῃε {πεῸ σουπίογ γρυπιεηΐ Ὀαβεά οὐ ἰΐϊβ δάπιιτεα!γ 

Ραυϊίπε εἰοδηγεπί, [.(8ὲ θεσοδυ8ε {Π|8 ἰ8 πογηιαὶ, ἀπά ἀο68 ποΐ βίγί κα τῆς 

εγε. [εἰ8 δ [εδϑὲ 4. βίγοηρ αγρυπιεηΐ οἡ ἴῃς ἰγδαϊτοπ 4 181 δίάς, (Πα {πε 
υἡ- Ῥαυ]ίηε βέγίε οὗ [6 Ῥαβίογαδίβ νγὰβ ποῖ οοπηπηιεηϊεα οἡ ὈΥ {πε ΘΑΓΙΥ 
Οτγεοῖ ΟΠ γί βείδη ογίεἰςβ, 48 8 ἴῃς τ- Ῥαυ! πες βέγίε οὗ Ηεῦγενβ, δηά 
πε ἀπ-Φομαπηίηε βἔγίε οὗ ἴπε Αροσαῖγρβε. Οὐ πε οἵδπεγ παπά, {πῸ 

Ρεου αγίειεβ οὗ Ἔχργεϑβϑίοη ἀγα ποῖ βοῇ 88 ἃ οἷενεγ ἱπηϊϊαϊογ οἵ 81. 

Ραυ! 5 βέγίς νουἹά ἱπιγοάαςε. 

Τακίηρ τρ, πῃ ἔπε γβε ρίασε, {πε γεσυγγεηῖ πογάβ, τε γπΊ8 ἀπά 

Ῥῆγαβοβ, ἰἃ ΜΠ] Ὀε σοηνεπίεπηξ ἴο ἀϊνίάε ἘΠεπὶ ἱπίο [ἤγες σδίερογίεβ. 

Α. Τεγηιβ8, ογ ρῆγαβεβ, οὗ {πε γε! σίου β [{{π οὗ τε ΟΠ γί βείδη ϑοςίεςγ. 

Β. Ροϊεπιίσαὶ ρῃγαβεοίοσυ ἰῃ γεΐεγεποα ἴο ἔαίβε εδοξίησ. 

Ο. Βανουνγίζε ἔεγπηβ, οὐ εχργεβδβίοῃηβ, οὗ ἴπε δαΐῃογ' 8. 

[τ 8 ποῖ ργεϊεηάεά τῃδὲ 1Π|8 οἰαββίβοδϊτίοη σᾶ ὲ σαγγιεά ουξἕ σοη- 

οδἰβίεπευ ; θυϊ ἰξ βεετηεά ἴο δὲ Ψψογίῃ δἰζεπηριίησ. ἴῃ ραγίίσυ!αγ ἰ 

1 εδη Βεσπασγά, Ραςί. Εῤῥ.ν Ρ. χχχνῖ., ηοῖεβ ἐμαὶ ἴῆε ἅπαξ λεγόμενα ἀτηουπὶ ἴο 

176, ἃ πυπηθεῖσ “ ργορογιοηδίεϊν τννῖοε 88 στοδῖ 48 'π ΔῪ οἵδε οὗ 51. Ρδυ]᾿ 8 Ιεϊῖεγβ. 
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ΠΊΔΥ ἄεβογνε σοηδίἀογαϊίοη ψΠαῖθορ γα ἢανα ποῖ ργεβεηΐϊεά ἴο 8, ἱπ 
τδε βίγ!ε οἵ ἴῃς Ραβίογαϊβ, ἃ ἤδνν, Ῥαΐ ἠοῖ ἴῃς [688 ἴγας, ἀβρεςῖ οἵ 81. 

Ῥαυΐ! 48 ἃ νυίϊεγ, πο ἰοησεν σγεδίίης ἃ ΟὨγιβείδη τεγηγίποίοσυ, Ὀυῖ 

ἔγεεϊν πιδκίης υδὲ οἵ ἴπΠ6 ρῃγαβεοίοσυ ἢςῈ Πεαγάὰ δγοιηά ἢίηι, τουναγάβ. 

ἴῃε ἐογπιδίίοη οὗἉ ψῃϊοῃ μα παά Ῥδδη ἃ ργίηοίραϊ, Ῥαὶ ἠοῖ ἴῃς ΟὨΪΥ, σοη- 

τριραΐογ. Οη (δε οἴπεγ Πδηά, ἰῃ 80 ἔδυ 88 [Πἰ8 βυρροβίϊίοη ἰΒ ἔγαε ἰξ 

Ργεοϊυάεβ οὖν πηδκίης υ8εὲ οἵ ἰῇς οσσαγγεηςα οὗ σεογίδίη ρῆγαβεβ απὰ 
ννογάβ ἰη Ἵχίδηϊς εδὺν πγίεησβ, ἃ8 ργοοῖβ ἔπαξ πε δυΐμογβ οὗ ἔποβα 
νυν τἰησ8 Παά γεδά πε Ῥαβίογαὶ Ερίβε!εβ. 

Ιη τῆς ἐο!]οσίης [ἰδὲ οὗ τεγπιβ ἀπά ρῆγαβεϑ, ἃ - [ Τιπιοίῃυ ; Ὁ - 2 

ΤΙπιοίῃυ ; 6-- ΤΙξυβ; τῆς παπΊρεγβ ἰηάϊσαΐϊε {πε παπιρεγ οἵ οσσυγγεησεβ 

οὗ ἔπε ἴεγπὶ οὔ ρῆγαβε ἴῃ {πὰ δρίβι]ς. ηεη πε ἔδγπὶ οὔ ρῆγαβε ἰ8β 
ῃοῖ ρεσυϊίαγ ἴο [ῃε Ῥαβίογα 8, ἃ γεΐεγεησε ἰ8β φίνεη ἴο [8 οσσυγγεηοςα 
εἰβενῆογε, ογ “ εἴς." ἰ8 Δἀὐάςά, 

ΤΕΝΜΙΝΟΙΟΟΥ͂ ΟΡ ΤῊΒ ΟΗΒΙΒΤΙΑΝ ΘΟΟΙΕΤΥ. 

8, Ὁ, α. 

ἡ ἀλήθεια, ἰῇ ἃ ἰφοηΐοα! βεη8ε: 8, 8; Ὁ, 4; ο (2 Οονς. ἱν. 2, εἴς.). 

ἡ διδασκαλία : Α, Τῆς Ὀοάγ οἵ ἀοσίγίπε ; «Ρϑβοϊαξεῖγ, ογ ψ ἢ ερὶἐπεῖβ 
(δεε ὑγιαίνουσα) : 8, 4; Ὁ, 2; ς, 8. 

ἡ διδασκαλία: Β, Τῆε δςῖ οὗ τεδομίηρ : ἃ, 8; Ὁ, ο (Εοηι. χί!. 7).᾿ 
ἡ πίστις, βάες μας ογεαίέμν: α, 8; Ὁ, 2; ς, 8. 
πίστις [κ.] ἀγάπη : ἃ, 4; ὃ, 2; ς (1 ΤἬεΒ8. ἰἰϊ. 6, ν. 8). 

πίστις, ἀγάπη, ὑπομονή : ἃ, [Ὁ], ας. 
ἡ ὑγιαίνουσα διδασκαλία: 8, Ὁ, ο, 2. ὑγιαίνοντες λόγοι : ἃ, Ὁ. ὑγιαί- 

γειν τῇ πίστει : ς, 2. λόγος ὑγιής: ο. (ΟἿ. νοσῶν : ἃ; γάγγραινα : Ὁ. 
ἐπίγνωσις ἀληθείας Δηά ἐπιγινώσκειν τ. ἀληθείαν: 4, 2; Ὁ, 2; ς 

(Η Ὁ. χ. 26; ο΄. Ῥμίαπ,. 6). ὰ 
[ἡ] εὐσέβεια: α, 7; Ὁ. κατ᾽ εὐσέβειαν : ἃ, ς. εὐσεβῶς ζῆν: Ὁ, α. 

εὐσεβεῖν : ἃ (Αςί8, 4; 2 Ρεῖ. 5). 

σώφρων: ἃ, 6, 38. σωφρονεῖν : ο(Ματγίκ ν. 15; Εοηι. χίί. 8; 2 Οον. ν. 

18). σωφρονισμός : Ὁ. σωφρονίζειν : 6. σωφρόνως : 6. σωφροσύνη : 8, 2 
(Αςΐβ8 χχνί. 25). 

ὁ νῦν αἰών: ἃ, Ὁ, α. 

ἐπιφάνεια: 8, Ὁ, 8; ς (2 Τε88. ἰΐ. 8) (ἐπιφαίνειν : ο, 2; [6 ἰ, 79; 

Αοἴβ χχνὶ!. 20; οὐ Αςῖβ ἰἰ. 20). 
ὠφέλιμος : ἃ, 2; Ὁ, α. 

διάβολοι, 44]. : ἃ, Ὁ, α. 

ἀρνεῖσθαι: ἃ, Ὁ, 4; ς, 2, εἴς., Ὀυξ ηοὐ Ῥαα!. 

ἃ, Ὁ. 

συνείδησις καθαρά: 8, Ὁ (συνείδ. ἀγαθή : ἃ, 2; Αοΐϑ χχίϊ!. 1; 1 Ρεῖ. 
ἢ. 16, 21). 
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καθαρὰ καρδία: ἃ, Ὁ. 
πίστις ἀνυπόκριτος : ἃ, Ὁ. 

πίστις κ. ἀγάπη ἡ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ : 8, Ὁ. 
πίστις ἡ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ: 4, Ὁ; εἴς. 
καλός: αυα!γίης δά). (ποῖ ἰποῖ. καλὸν ἔργον) : ἃ, 9; Ὁ, 8 (εβρ. 

καλὴ στρατεία, ἃ, ΟΥΓ στρατιώτης, Ὀ, καλὸς ἀγών, 4, Ὁ) ; εἴς., Ῥυαξ ποῖ 

Ῥαυ!. 
παγὶς : 8; τοῦ διαβόλου : 8, Ὁ. 
φεῦγε δίωκε δὲ δικαιοσύνην... πίστιν ἀγάπην: ἃ, Ὁ. 
ἀγωνίζομαι τὸν καλὸν ἀγῶνα : ἃ, Ὁ. 
παραθήκην φυλάσσειν: ἃ, ", 2. 

παρακολουθεῖν διδασκαλίᾳ : ἃ, Ὁ. 
ἄνθρωπος [τ.] Θεοῦ : 8, Ὁ. 

8, ς. 

καλὸν ἔργον, καλὰ ἔργα: 4, 4; ς, 4; εἴο., Ραῖ ηοἵ Ραυΐ. 
σεμνός : 4, 2; ὁ (ΡΗΪ,. ἱν. 8); οΓ σεμνότης: 8, 2; (. 
σωτήρ (οἵ Οοά δε Βαΐπεοτ, ποῖ ἱποῖ. Τίξ. (1. 18): ἃ, 8; ς, 8. 

Ὁ, ς. 

εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἡτοιμασμένον : Ὁ. 

πρὸς 37 39 ΠῚ ἐξηρτισμένος : Ὁ. 

7») ν᾽ ΓΣ ἀδόκιμοι : ς. 

». » ᾽ ᾽9 ἑτοίμους : ς. 

Ῥβούμα ΤΟ ΟΝΕ [.ἘΤΤΕΕ. 

ἀπόδεκτον ἐνώπιον τ. Θεοῦ : ἃ, 2. 
μιᾶς γυναικὸς ἀνήρ : 8, 2 (ἑνὸς ἀνδρὸς γυνή : 8,). 

ἐπιλαβέσθαι τῆς ζωῆς : 8, 2. 

μακάριος (οὗ Οοα): 8, 2. 
τὸ μυστήριον τῆς πίστεως, ΟΓ τῆς εὐσεβείας : 8, 2. 

πίστις κ- ἀγάπη κ. ἁγιασμός, οΓ ἁγνεία: 8, 2. 

ἐπαισχύνεσθαι τί οΥ τινά : Ὁ, 38 (Εοηι. ἱ. 16, αηά ἔνε οἴδεν ἰπ8.). 

ἐκείνη ἡ ἡμέρα ([υα8ὲ ὨΔγ): Ὁ, 3 (Μαῖξ. 2; [μυκε, 8, 2 ΤΏεΒβδ, 1). 
καλῶν ἔργων προΐστασθαι : ο, 2. 

Ῥοιυαμιοαι, ΡΗΒΑΒΕΟΙΟΟΥ. 

ἀληθεία : ἀπεστερημένων τῆς ἀληθείας : 8. περὶ τὴν ἀλήθειαν ἠστόχησαν : 

Ὁ. μετάνοιαν εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας : Ὁ. μηδέποτε εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθ. 
ἔλθεῖν δυνάμενα: Ὁ. ἀνθίστανται τῇ ἀληθείᾳ: Ὁ. ἀπὸ τῆς ἀληθείας τ. 
ἀκοὴν ἀποστρέψουσιν : Ὁ. ἀποστρεφομένων τὴν ἀλήθειαν : (. 

ΝΟΙ, ἵν. 5 
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νοῦς : διεφθαρμένων . .. τ. νοῦν: ἃ. κατεφθαρμένοι τ. νοῦν: Ὁ. 
μεμίανται αὐτῶν... ὁ νοῦς : (δ. 

πίστις : περὶ τ. πίστιν ἐναυάγησαν : ἃ. περὶ τ. πίστιν ἠστόχησαν : ἃ. 

ἀδόκιμοι περὶ τ. πίστιν : Ὁς ἀποστήσονταί τινες τ. πίστεως : ἃ. ἀπεπλανή- 
θησαν ἀπὸ τ. πίστεως: 4. (ΟἿ. 1 Τίπι. ᾿. δ, 19. 

συνείδησις : κεκαυστηριασμένων τὴν ἰδίαν συνείδησιν : ἃ. μεμίανται 
αὐτῶν... ἡ συνείδησις: οβ. Οὐ. 1 Τίη,. ἱ. 5, 19. 

ἀστοχεῖν: 84,2; Ὁ. 8:6 ἀλήθεια Δηά πίστις. 

ἀνατρέπουσιν τήν τινων πίστιν : Ὁ. ὅλους οἴκους ἀνατρέπουσιν : ο. ΟΝ 
ἐπὶ καταστροφῇ τῶν ἀκουόντων, Ὁ. 

βέβηλος : 4, 8; ὃ (ΗΕ. χίϊ. 16). (βέβηλοι κενοφωνίαι : 4, Ὁ). 

γενεαλογίαι : ἃ, 6. 

ἐκζητήσεις ΟΥ̓ ζητήσεις : ἃ, 2; Ὁ, 5. (μωραὶ ζητήσεις : Ὁ, ς.) 
λογομαχεῖν Δηά λογομαχία : ἃ, Ὁ. 

ματαιολογία Δηἀ ματαιολόγος : 4,6. ΟΥ̓ ζητήσεις . .. μάταιοι, 6. 
ἔρις : ἃ, 6. 

μάχη: Ὁ, α. 

μῦθος : 8,2; Ὁ, ς (2 Ρεῖ. ἰ. 16). 
νόμος : ἃ, 2; νομικός: Ο ; νομοδιδάσκαλος : ἃ. 

ἐπὶ πλεῖον προκόψουσιν ἀσεβείας : Ὁ. οὐ προκόψουσιν ἐπὶ πλεῖον : Ὁ. 

προκόψουσιν ἐπὶ τὸ χεῖρον : Ὁ. 

Αὐτηοδ᾿ 5 Βάνούξιτε ΤΈΒΜΒ. 

ἃ, Ὁ, 6. 

πιστὸς ὁ λόγος : ἃ, Ὁ, ς. 

πιστὸς ὁ λόγος κ. πάσης ἀποδοχῆς ἄξιος : 8, 2. 
παραιτοῦ: 8,2; Ὁ, ς. 

οἶκος (Ὠου ΒΕ 14) : 8, 5; Ὁ, 2; ο (1 Οος. ἱ. 16, εἴς.). 
περί “ἰϊῃ ἀοουβαῖίνε : ἃ, 8; Ὁ,2; ο (ΡΒΪ,. ἰ!. 28, εἴς.). 

8, Ὁ. 

χάριν ἔχω ; ἃ, Ὁ (υκε χνίϊ. 9; Ηφθ. χίϊ. 28). 
διαμαρτύρομαι ἐνώπιον τ. Θεοῦ, ΟΥ̓ τ. Κυρίου : 4; Ὁ, 2. 

εἰς ὃ ἐτέθην ἐγὼ κῆρυξ κ- ἀπόστολος. . . διδάσκαλος : Ἁ, Ὁ. 

χάρις, ἔλεος, εἰρήνη : ἃ, Ὁ. 
ὧν ἐστίν: 4; Ὁ, 2. 

ὡσαύτως: 8, 4; ς, 2. 
ὃ ἐπιστεύθην ἐγώ : ἃ, α. 

καιροῖς ἰδίοις : ἃ, 2; 0. 

διαβεβαιοῦσθαι περί τινος : ἃ, 6. 

προσέχειν : 8ἃ, 5; 6. (προσέχειν μύθοις : ἃ, (“.) 
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Ῥ, ς. 

σπούδασον: Ὁ, 8; σ. (σπούδασον ἔλθεϊν : Ὁ, 2; ο.) 

περιΐστασο : Ὁ, ο. 

δι᾿ ἣν αἰτίαν: Ὁ, 2; ς ([μυκεὲ νἱΐ!. 47; Αςίδ χχίϊ. 24; Ηερ. 1Ϊ. 11). 

Ὁ. 
συνκακοπάθησον : "Ὁ, 2. 

Τῆε βεςοηά αἰδῆεγεησε ἰῃ βέγε ὈὉῪ ψεϊσῃ ἴμὰ Ῥαβίογαὶ Ερίβεεβ ἀγα 

τιλγκεά ΟἿ ἔγοπὶ ἔῃ δαγίϊεγ ἰεξίεγβ πᾶν Ὅ6 σίνεη ἰῃ ἔπε ψογάβ οὗ 
ιὶσπιίοοῖ. 

Τῆς ϑγπίαχ. 

(α) “1 ἰ8 βεἰ εν δῃά πηογὲ γεζυΐίαγ ἔπδη ἴῃ πε εαγίίες Ερίβε! 68, 
τῆογα )οἰηίεά απά [688 δονίησ. Τῆς οἰαιι8ε8 ἀγὰ πηδγβῃδ δά ἰορείμον, 
Δηά ἴδεγε ἰ8 ἃ ἰεηάδηου ἴο ρδΓΆ}|6[8π|.᾿" 

ε.8., 1 Τίαι. ἰ, 9, ἐν, 2, {0 16, ἵν. 12, 18, 15, ν. 10, νἱ. 9, 11, 
12, 13, 16, 18; 2 Τίπι. ἱϊ. 11, 12, {{||1-8, 10-18, 16, ἵν. 2, 
4, 5, 7; Τίε, 1. 7, 8, 9, ἢ, 7, 12, 1. 1.8. 

(δὴ) “Τἤεγε ἰ8 ἃ σγεαῖεγ βεηϊεηκτουβηθβ8θ, ἀῇ ἀργυρίησββ δπά 
ροβίεἰνεηο 88 οἵ ἔογηιῖ. [πιρεγαῖίνε οἰαα8εβ ἀγα ἔγεααδηξ. 

ε.4., 1 Τίηι. ἱν. 11, 15, 16, ν. 7, 8, 22-25, νἱ. 2, 6, 11, 20; 2 
Τίπι. ἱ. 18,14, 11. .1, 8,7, 8, 14, 19, 22, 28, ἰἰϊ. 1, 5, 12, 16." 

(Βιδιοαὶ Ε55αγ5, ρ. 402.) 

ΤὭεβε αἰ δεγεησοβ ἰπ δγηΐαχ ἂγὰ ποῖ ἀποοηηεοίεά τς πα 8618} 
ν ΑΓ ΘΕ δηά ρδυοίτν οὗ ραγιο] 68 νι ϊο ἀγα 4 ποραῖίνε ἔεαΐαγε οὗ (6 
Ῥαβίογαίβ. Βυῖ πείξῃεγ ομπαγαοίογίβεϊς ἰ8 ναῦν δβιοηϊϑῃίησ, βίποε ἰὼ 
Ῥοίηξ οὗ ἕδοϊ, (ῃς Ερίϑι168 αγε οὗ ἔς παΐωγε οὗ ερίβοοραὶ οδαγᾷδβ, 

δυϊπογίξαιίνε, οἱ αγρυπιεηΐϊαίίνε ; εηἰογοίησ αἰβοί ρ᾿παγν τεσυϊαιίοηβ, 
οοξ υηϊοϊάϊης ἐπεοϊορίοα! σοησερίίοηβ, ον νἱηἀϊοακίηνς ρεγεοηα!ὶ οἰαίπΊ8. 

νε οοηλε, ἰη ἴῃε ἰαϑὲ ρίαος, ἴο βίδῖες δηά σοηβίάεν [6 ργοῦίθηι 

φῬτγεβεηΐϊεά ὈγῪ {δε ρυγεῖγ πσραϊίνε οδπαγαοίογίϑιεις οὐ (ἢς βίγίε οὗ 
τς Ῥαβίογαὶ! Ερίβειεδ, τῆς ἕασς τῇδε ψὰ ἀο ποὲ Βηά ἴῃ {δεπὶ 

σογίδίη δἰ]εσεά οπαγαςϊογίϑείς Ραυϊ ες πογάβ. Ὑηοβα τῇο ἀγρα τ ΐ8 
ἃ8 ἃ βεγίουβ ἀγριυπΊιεηΐ αραίϊηδέ ἴῃς ἐγαάϊτἰοηαὶ Ὀε]ἰεἶ 48 ἴο ἔπε δυξδοτ- 
βῃίρ οὗ Π686 ἰεϊίεγβ ἀο ποῖ β86θηι ἴο πιδίκε αἰίοψαησς ἴον τῆς ίαςοϊς παῖ 

ἘΠΟΥ ἃγὲ ἐκ ἠγῥοίῥεεὶ ἀεαϊϊπς τ ἃ γεαὶ πιαη---ῆοξ ἃ πιδοδίπε; 8 
τη ψὯο δά ἰγανοῖ θα πχυοῖ, ἀπά δαά τεαά πιο; τψῆο ψα8 σοη- 

βίδης νυ σοπλίης ἰηΐο σοηϊαςξ τί ἔγεβἢ ρεορίε, σοπβίδηεί Υ σοπέγοηξοά 
ψτἢ ἔγεβἢῃ ργοδί θη οὗ ργδοξϊοαὶ 6. Τῆς νοσαθυΐαγν οὗ βυσἢ ἃ πιδῇ 
ἰ8 ποὲ {Πκεῖγ ἕο γεπιδίῃ ἀπαβεεοίεά ἰῃ [18 σοηϊεηξβ οὐ (886. Δαάά ἴο [ἢἰ5, 
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τδαῖ εδοῦ οἵ ἴῃς οἴπεγ Ἰεϊζεγβ πῃ ἢ ἀγα αβογίρεά ἴο Πίπὶ ἀγοβα ουΐ οὗ 
βρεοίαὶ οἰγουπιϑίδησεβ, δηὰ ἀδα]8 αἰπιοβδὲ δχοϊ δίνει γΥ σῇ ἔποβα 
βρεοίαὶ οἰγουπιβίαποςβ, ἀπὰ ἴπαὶ {πε οἰγομπιδίδηοεβ ψῃΐοῃ οΔ]16ἀ 
Ἰογίῃ πε ἰεξίεγβ ἴο Τιπιοίῃν δηά Τίίαβ ψεγε, σοπίεββεαάϊν, χυϊία 

ἀϊξεγεπε ἔγοηι ἴἢοβε ουΐ οὗ ψῃϊοἢ δὴν οἵ ἴῃς οἵπεν Ῥαιΐης ᾿εζίοτβ 

δῖοβε. ΔΠεη ἴπδβε οὐνίουβ ἔδοϊβ ᾶγὲ σοπβίάἀδγεά, ἱξ ἰ8 ἀδῆσαε τὸ 

{γεδαῖ βεγίουβὶν 8δ)ὴ δγρυπιεηΐ ψῆϊοἢ Δδββιιπηθβ ἐμαὶ 81. Ραυϊ νψαβ8 
Ργονίάεαὰ ψίτἢ ΟὨΪγ οἠς βεῖ οὗ νψογὰβ δηὰ ἴεγπὶβ; ὑπ] τεγαῦίε, ἢῸ 
τηδίίεγ ἴο ψῃοπι, οὐ οἡ ψῆδί βυαῦδ]εςῖ, Πα ννα8 νγίτίησ. 

Ι. ἰ8 οὶ ἴδμυ8β {πα ηοη-ΒΙΌ] ςα] οοπηροδβίςίοηβ ἀῦὲ γι Εἰ ΠΥ 
ἐχαπηίηεά, ὃνε ἀο ποῖ ἀεπηδηὰ τῃαὶῖ Θῃακεβρεαγε᾽β (δο» 15 ΟΥ 

ΤΟ νγνιδεῖῖιε βῃουϊά δχῃθίξ ἃ ςεγίδίη ρεγοεπίασε οἵ αριϊδέ ποτγάβ. 
Αηά (ἢε ἀγραπιεηξς ὈεσοπΊθ8 411] 6 πιογα ἀηγεββϑοηδῦΐε ἤθη οπα 

τί πῖβ ον νΕΡῪ 8π|8}} ἰῃ εχίεης ἰβΒ ἴῃς οχίδηϊ [|}εγὰγν ποῦς οὗ 8.. 
δαὶ]: 1688 ἔπδὴ 150 58π|41}] οοἴανο ραβφεβ ἰη δνεβίοοιξ δπὰ Ηογί β 

εαϊτίοη, ἀπά οὗ ἴπ686 πε Ῥαβίογα! 8 ὁσσυρυν οπὶν βξεη. [ἴ σε δαά 

Ὀδοη ργίν!εσεά ἴο μεὰν 8.1. Ρδι}}5 βεγηπιοηβ, οὔ ἴο ἰἰβίδῃ ἴο ἢὶβ οοη- 

νεγβαίίοη, ον τῆδην Ραυϊης ψογάβ, 88 βϑῆοψη ἰῃ ἃ σοποογάβδηοσε, 

8ῃοιυ]ὰ γε ανε μεαγά ἢ 

Αηίεοεάοπεν, τὰ βῃουϊά ηοΐ ἐχρεοῖ ἐμαὶ δὴ δυϊπογ᾽ 8 ἕανουτγίξε 

ἐχργεββϑίοῃβ νου θὲ ἀϊδβεγίαϊεά ονεῦ ἔπε ραζεβ οἵ ἢΐβ Ὀοοῖκ [{κὸ ἐς 
βροῖβ οἡ ἃ να ῖ!]-ρᾶρεγ ραίζεγη ; ποῖ ἰβ [π8 ποίίοῃ σοηβγπηεά ψἤδη 

ψε ἐχαπιίης ἴῃς ἰδὲ οὗ αι ες ψογάβ πιίβδίης ἔγοπη τῇς Ῥαβίογαϊίβ, 
88 φίνεη ὉΥ ἩοϊΖπιδηη (Ρασίογαϊδγίεζε, Ρ. 98, 544.) ῃά [ε88 ἔμ] ΌγῪ 

νου ϑοάεη (ΗΠ απά-(οννιεπέαγ, ᾿. 177 544.). 
[π {Πς σοπιρί είς [18ὲ οἵ νεγθβ8, πουηβ, αἀεςξίνεβ δηά δάνεγρβ, δν 

ἴῃ 41}, δ8 ργίπιεά δείον, εδοῇ σγοῦρ οὗ οορηδίε ψογάβ, Ὀγαοκείεά 
τορεΐμεγ, [8 ἔογ αγραπιεπί᾿ 8 8816, ἐγεδαίεά 48 ἃ υπἰϊ. Απά {πε παπΊθογβ 
ἱπάϊοαϊε ἴῃς παπιδογ οὗ ἐἰπ|68 ἴῃς ψογά οσσυγβ ἰη 5:1. Ραυ 8 Ερίβε!εβ. 

Τῆς ψογάβ πδξ γε βραςθά αγεὲ ἔῃοβε, ψῃϊοῃ αἴξεγ δὴ εχαπιϊπαϊίοη 

οὗ ἃ οοποογάδηςε, σᾶπ 6 ρἰαυδίο! ν οἰαἰπηεά 848 οπαγδοζεγίβείς ιν 
Ῥαυϊίπε; μα ἰβ ἴο 8ᾶυ, ἔμεν ἄγε οὗ οοπιραγαίίϊνε ἔγεχιαπέ ὀσσύγγεηςς, 

Δηά ἀγὲ ἴουπά ἴῃ αἵ ἰεαϑὲ ἴῆγες σγουρβ οἵ 8 Ερίβεῖεαβι [{ πηυβὲ ὃς 

ΔΙ] ονεά {μας ἴῃς ἀΡβεποε οἵ 41] οὗ {ῃε686 8 βυγργίβίησ. Τῆς 58ἰπιρίεβί ἐχ- 

Ρηδιίοη ἰ8 μα βοπιε οὗ ἔῃεπὶ δά ραββεὰ ουἵ οὗ 81. Ρϑυ 8 ογάϊμαγν 

νοσδῦθυΐαγν ; δηά ἰῃαξ, ἰῃ ἴῃς σαβὲ οὗ αἴδπεγβ, ἴῃς βυδ]εςξ πιδίίεγ οὗὨ 

8ε Ῥαβίογαίβ ἀϊά οὲ ἀεπιαηά πεῖν 086. ὅϑοηιε οὗ {πεπΊ, οὈνίουβίν, 

Ὀεϊοης ἴο ἴῃς νοσαθυΐϊαγν οὗ Τεγίαίπ τμεοϊοσίςαὶ σοησερίίοπβ, οἴδεγβ. 

το δμαξ οὗ ἃ ψνίτεγ᾽᾿ 8 [εηηρεγαπΊεπί δηά τεηλρεγ. 
Εογ τῆς ραγροβε οἵ δῃδ)γβίβ, ἰξ ψἢ} Ὅὲ σοηνοηΐεης ἴο τὨϊηΐκς οὗ 

πε οἵμεῦ ἴδῃ ερίβεῖεβ οὗ 851. ΡϑαυἹ 48 ἴδ! πα ἱπίο ἴουν σγουρϑ, 

υἱκ. :-- 
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(.) 1 δηά 2 Τῃεββαϊοηίβηϑβ. 
([1.) Βοηλ., 1 Οον., 2 Οον., Οδί. 
(111.) Ερῃ., ΟοἱἹ., ΡΒίεηι. 
(.ν.) ῬμΠρρίαηδ, νυ οἢ τῃουσῇ ἰδ ἰ8 οπς οὗ σγουρ ἰἰΐ., 48 Ῥείη οπε 

οὗ ἴῆε ερίϑε1ε8. οὗ ἔς ἤγϑε Ἐοπιδη σδρεϊνιν, γεῖ ἱπαβπιιςἢ 48 ἰξ τα 8 
τΣγιτίεη βοπιαννῃδί ἰαῖεγ, πᾶν ὈῈ σοηδίάεγεά ἀρατγί. 

ἄδικος, 3, ἀκαθαρσία, 9, ἀκροβυστία, 19, ((ποκαλύπτειν, 18, 

ἀποκάλυψις, 13), ἀπολύτρωσις, 7, γνωρίζειν, 18, διαθήκη, 9 (δικαιοῦν, 

27, δικαίωμα, 5), δικαιοσύνη Θεοῦ, 9, δοκεῖν, 18, ἕκαστος, 42, (ἐλευθερία, 

7, ἐλεύθερος, 16, ἐλευθεροῦν, 5), (ἐνέργεια, 8, ἐνεργεῖν, 17, ἐνέργημα, 
2, ἐνεργής, 2), ἔξεστιν, 5, ἔργα νόμου, 9, κἀγώ, 27, καταργεῖν, 25, 

κατεργάζεσθαι, 20, («αυχᾶσθαι, 3856, καύχημα, 10, καύχησις, 10), 
κρείσσων, 4, μείζων, 4, μικρός, 4, μωρία, 5, (ὁμοιοῦν, 1, ὁμοίωμα, 5), ὁμοίως, 

4, δρᾶν, 10, οὐρανός, 21, παράδοσις, 6, παραλαμβάνειν, 11, πατὴρ 

ἡμῶν, 7, ουὐξβίάε Βα] αἱδιίοηΒβ, πείθειν, 2, (τερισσεία, 3, περισσεύειν, 

20, περίσσευμα, 2, περισσός, 2, περισσότερος, 6), περι- 
πατεῖν, 32, (πεποιθέναι, 12, πεποίθησις, 6), πλεονάζειν, 8, (πλεονεκτεῖν, 

5, πλεονέκτης, 4, πλεονεξία, 6), οἱ πολλοί, 8, (τσρᾶγμα, 4, πρᾶξις, 8, 

πράσσειν, 18), σπλάγχνα, 8, (συνεργεῖν, 8, συνεργός, 12), σῶμα, 

91, (ταπεινός, 8, ταπεινοῦν, 4), (τέλειος, 8, τελειότης, ἴ, τελειοῦν, 1), 

υἱοθεσία, 56, υἱὸς τ. Θεοῦ, 17, (ὑπακοή, [1, ὑπακούειν, 11), (φρονεῖν, 
24, φρόνημα, 4, φρόνησις, 1, φρόνιμος, 5), φύσις, 11, χαρίζεσθαι, 16, 

Χρηστός, 8. 

Οὐ δε βἣν οπαγαοϊεγίβεί δ! ν Ῥαυϊΐπα τογάβ ἢο 1688 ἤδη εἰενεη 
ἀο ποῖ οσοὺγ ἰπ σγουρβ ἱ., {{|., ἐν., υἱδ., ἄδικος, δικαιοῦν, δικαιοσύνη Θεοῦ, 

ἔξεστιν, ἔργα νόμου, μείζων, μικρός, μωρία, ὁμοίως, πείθειν, οἱ πολλοί. ΟΥ̓ 
ἰῆςδε, ἄδικος [8 ποῖ ἰουπά ἰῃ 2 Οογ. οὐ Οδί. ; δικαιοῦν ποῖ ἰῃ 2 Οον. 

τπουσῃ ἐνίος ἴῃ τῆς Ῥαβίογαδίβ ; να δικαίωμα ον οσσυτβ ἴῃ Εοηι. ; 
δικαιοσύνη Θεοῦ ποί ἰη 1 Οον. ογ ΟΔΙ. ; ἔξεστιν ποῖ ἰη ἔσοηι. ογ ΟΔ!. ; 

ἔργα νόμου ποῖ ἰῃ 1 Οοτγ. οΥ 2 ον. ; μείζων ηοΐ ἰῃ 2 Οογ. οΥ Οαί. ; 
μικρός ποῖ ἰῃ Εοπι. ; μωρία Οηἷν ἰπ 1 ΟοΥγ. (ΜὨ Πα μωρός, αἴ50 ἰη 1 Οον. 
(4), οσσυγβ ἰη ἴῃς Ῥαβίογαίβ ἐνὶ δ) ; ὁμοίως ποῖ ἰῃ 2 Οογ. ογ ΟἍἱ.; 
πείθειν ποῖ ἰπ ἤοηι. οΥ 1 Οογτ. ; οἱ πολλοί ποῖ ἰῃ Οα]., θαϊ ἔθνεα {ἰπιθ8 

ἴῃ ἕοῃῃ. [ξ ἰβ8 οὈνίουδβ, ἔγοπι π68ε ἕδοΐβ, παῖ ἰποδα οἰενθη πογάβ 

ἅτε ποῖ σμαγδοζογίβείσα!ν Ραμ πα. 

Οὗ ἴδε οἴδμεζγβ, ἔουγ ἀο ποῖ οσοὺγ ἰῃ σγοιρβ ἱ, δηά ἰἰΐ., υὲς., δοκεῖν, 

κρείσσων, ὁμοιοῦν, ταπεινός. ΟΥ πεβε, δοκεῖν ποῖ ἰῃ ΒοπΊ. ; κρείσσων ηοΐ 
ἴῃ Εοηι., 2 ον. ογ ΟἍἱ. ; ὁμοιοῦν ηοΐ ἰπ 1 (ον., 2 ον. ογ ΟἿδἱ. ; δηά 

ταπεινός,ποϊ ἰῃ 1 Οον. ογ Οαἱ. 
ϑενεη ἀο ἠοῖ οσουγ ἰῃ Κγουρβ  ὶ. ἀπά ἰν., υἱξ., ἀκροβυστία, ἀπολύτρω- 

σις, διαθήκη, ἐλευθερία, υἱοθεσία, φύσις, χρηστός. Οἱ πεδε, ἀκροβυστία 
ποῖ ἰῃ 2 ον. ; ἀπολύτρωσις ηοΐ ἰῃ 2 Οογ. ογ᾽ 41. ΟΥ̓ἁ τῇς ἐλευθερία 
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ϑἴουρ, ἐλεύθερος ἀπά ἐλευθεροῦν ἄγε ποῖ ἰῃ 2 Οον., Δηά ἐλευθεροῦν ἰ8 ποῖ 
ἰη΄ 1 Οογ. υἱοθεσία ποῖ ἰῃ 1 Οοτγ. οΥ 2 Οογ.; φύσις ποῖ ἰη 2 Οον.; 
χρηστός ποῖ ἰῃ 2 Οογ. οὐ Οδί. ; ἰεανίηρ διαθήκη (οπας ἰη ἰϊ.) δηά 

ἐλευθερία (νίςς ἰῃ 111.) ἃ8 16 ΟΠ ψογάβ παῖ γε ὄδνεηΐϊν αἰβιίγιρυαξζεά 
ἴῃ στοῦρ ἰΐ. 

Απιοὺς ποβε ψηϊο ἀο ποῖ οἼσουν ἴῃ σγουρ ἱ., «υἱζ., γνωρίζειν, 
κατεργάζεσθαι, σπλάγχνα, τέλειος, φρονεῖν, χαρίζεσθαι, γε ποξίςε (δῖ οὗ 

της ὑνεηΐυ ἰηβίδηοαβ οὗ κατεργάζεσθαι βενεηΐδαη οσσυγ ἰῃ ἤοηι. δπά 
2 Οον. ; σπλάγχνα, ποῖ ἔουπά ἰῃ ἔοηι., 1 Οογ. ογ Οδ]., οσσυγβ ἑῆγεε 

τίπηεβ ἰῃ ΡΠ ΐεπι.; ποπς οὗ ἴδε τέλειος σγοιρ ἰβ ἐουηά ἰῃ 2 Οογ. οΥ 
Οα!., ννῇ!!ε τελειοῦν ἀηά τελειότης ἅτε αὐϑεηΐξ ἔγοπιὶ ἤοη,. ἀπά 1 Οον. 

Οὗ {δὲ τηίϊγίγ-ἴουγ ἱπβίαησεβ οἵ ἴῃς φρονεῖν σγοιρ, οπς οὗ ψῇϊοϊ ἰβ 
1 Τί. νὶ. 17, Εοηι. απά Ῥῃὶ. δοσουηξ ἔογ ἐνεηΐϊγ-ῆνε ; φρόνημα ἰ8 
ΟὨΪΥ ἰουπά ἱπ ἔοπι., φρόνησις οηἷν ἰῃ ἘΡΏ., φρόνιμος οηἷν ἰῃ Εοη,., 
1. Οογ., δῃά 2 ὅονγ. ; ἰεανίης γνωρίζειν ἀπά χαρίζεσθαι ζαἰγν τερτγε- 

βεηΐϊαίίνε νογάβ. 
[τ γεπιδίηβ ἴο ῃοξΐος ἃ ἔενν οἵ [πΠ686 σπαγαςίεγίβεισδ!ν Ῥαα πα νογά8 

ψΒίοἢ ἀγὲ τοὶ ἰουηά ἰη ῬῃΠρρίαηβ, υἐξ. : ἀκαθαρσία, καταργεῖν, ὁρᾶν, 
παράδοσις, πλεονεκτεῖν, Δηἃ υἱὸς τ. Θεοῦ. ἀκαθαρσία 8 ηοΐ ἰουπά ἰῃ 

1 Οον. ; καταργεῖν ἀοα8, ἰη ροϊηξ οὗ ἕαοξΐ, οσουγ ἴῃ 2 Τίηι. ; ὁρᾶν, ἰοαπά 

ἰᾳ 1 Τί. 1}. 10, ἄοεβ ποὲὶ οσουγ ἰῃ 2 Οονγ. ον Θδί., παράδοσις ποῖ ἰῃ 

Εοηι. ον 2 ὕογ. ; πος οἵ δε πλεονεκτεῖν σγοῦρ ἰΒ ἔουηά ἰη Οα!., ψῃΐς 
πλεονεκτεῖν ΔηἀἋ πλεονεξία ἀγα Ὀοζῃ αὐβεηΐϊ ἔγοηι 1 Οογ., δηά πλεονέκτης 

ἔγοπι 2 ὕογ, Οἱ {δε βενεηπέβθεη ρίασεβ ψθεγα οὐγ ογὰ ἰ8 οαἸ]εα υἱὸς 
[τ. Θεοῦ,] εἴενεη ἀγὲ ἔουπά ἰη Εοηι. δηά Οα]. 

ἴπ ἐπε ψῇοΐε [ἰ8ὲ, τμεη, ἔπαγε ἄγε ὑνεηΐγτβαενθη ψογάβ, ΟΓ ΠΊΟΓΕ 

ἴβδη δα, ἔπε ἀρβϑεηος οἵ πῃ ϊοῃ ἔγοπι ἔῆε Ῥαβίογαϊβ οὐνίουβι Υ πεεά 

(411 ἕογ Ὧο γεπιαγίς, Τῆς ἐο]ονίηρ δοῖβ τ τ γεραγά τὸ {πε ἀἰϑεγ δαξίοη 

οὗ βοπΊε οἵ [ῃ6 οἴπεγβ ἀγὲ βυσρεβίίνε ; δηά ἀἰϊπιίηἰβῇ, 1ξ ἔμεν ἀο ποῖ 
ΠΟΙ γεπιονε, ἴῃς αἰ Ἴἤσα!εν οὗ {πε ργοδίεηι θεΐογε α8. ἕκαστος (42) 

οσουζβ ἐπνεηϊγ-ννο εἰπιαβ ἰπ 1 Οον.; οἵ {ῃς ἐνέργεια στοὺρ (29) ἴῆγεε 

Πρετήρεγβ ἃγὰ ποῖ ἔουπά ἰῃ ἢοπι., 2 Οογ,, οὐ Οδί., ἑ.6., ἐνέργεια, 

ἐνέργημα, ἐνεργής ; ὨεΙΤΠΕΓ ἰΒ ἐνέργεια ἰοιιπὰ ἰῃ 1 Οογ. ΟΥ̓ τῃε ἐνεπίν- 

βενεῃ οσουγγεηςαβ οὗ κἀγώ, πιογε ἔπδη ἢδ]ῇ, πίπεΐεεη, γε ἰουπά ἰπ 

1 Οογ. δῃά 2 ογ. ΟὗὨ {με καυχᾶσθαι στοιρ (55) πιογε ἔπδπ Ὠαίῇ, 
ὑνεπιγ- πα, οσσαγ ἰη 2 Οογ ; παραλαμβάνειν (1 1) ἰβ ποξ ἐομηά ἰη οη,. 
οὗ 2 Οογ. πατὴρ ἡμῶν, ἀραγῖ ἔγοπι ἰζΒβ σοπητηοπ ἀ86 ἰῃ 8 αἰαιίοηβ, 
18 ομηά τῆτες {ἰπ|65 ἴῃ 1 ΤΏεββ., ἐψίςς ἰῃ 2 ΤΏ6ββ., δηά οηςς δδοῆ ἰῇ 

Οαϊ. «πὰ ΡῃΠ. ΟΥ̓ ἐπε περισσεία σγουρ (39), ποπε ἰ8 ἔουπά ἰῃ ΟΔί. ; 
τῆγεα ποῖ ἰπ 1 Οον., ἐ.έ., περισσεία, περισσός ἀπά περίσσευμα ; ἵνο ποῖ 
ἴῃ οπι,, ἑ.6., περίσσευμα ἀπά περισσότερος. Οη (ἢς οἴπεγ ἢδηά, πεΑΙΪν 

Βα!ῇ, βενεπίεεη, οὗἉ {πε τοΐαί ἰ8 ἐοαηά ἰῃ 2 σον. (νοι Π88 480 περισσο- 
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τέρως βενεη {{πΠ168), ϑενεη οσουγ ἴῃ 1 Οογ, δηά ἔνε ἰη ΗΠ. Νεϊξπεγ 
πεποιθέναι ΠΟΓ πεποίθησις ΟσσυΓβ ἰη 1 Οὐονγ. ; πεποίθησις ποῖ ἰπ ΟΠ). ΟΥ 
64]. Ηετγε αραΐῃ ϑενεπ οαβεβ Ὀείοῃρ ἴο 2 ογ. δηά βενεὴ ἴο ΡΒ]. 
Οὗ ἴδε πρᾶγμα σγουρ (25), τμϊγίεεη Ὀεΐοηρς ἴο ἔοχῃ., νῃϊο ἢδ8 ἴεῃ 
ουΐ οἵ {πε εἰφῃζεεη οσσαγγεηςεβ οὗ πράσσειν. Νεϊζμεγ οὔ {πε συνεργεῖν 
στουρ (15) οσσαγϑ ἴῃ Οδί. ; γεῖ ἰξβ αϊδιγιδαϊτίοπ 8 οἐεγνίβε ἔαι γῖν 
Ἔνεη. Τῇε ἀϊδβιγίρατίοη οὗ σῶμα (91) ἰ8 γεπηαγαῦ]ε. Φιδβὲ πιογα ἤδη 

Ὧ41, ἰογεγ-βίχ, οἵ ἰβ ὁσσυγγεησαβ ἀγα ἰουπά ἰῃ 1 (ον. ; σἤδρ. νὶ. Βανίης 
εἰσῃς, ομαρ. χἰϊ., εἰσῃίε, οὔδρ. χν., πίηε. Νεϊζπεγ ὑπακοή ποῦ 
ὁπακούειν οςσαγ ἰη 1 (ον. ογ Οἱ. ; ὑπακούειν ποῖ ἴῃ 2 (ον. 

Δη δηδ γϑβίβ οὗ ἔῃ [ἰδὲ οὗ Ραυϊπε ραγίοῖεβ τμαξ ἀγα ποῖ ἔουῃά ἴῃ 
δε Ῥαβίογαὶ Ερίβε!εβ γε! 8 τῆς βαπια σεηεγαί γεβαϊε; τηδῖ 8 ἴο βδύ, 

ἴδε σγεαὶ πηδ)ογὶ Ὁ οὗ ἘΠ 6πὶ ἄγε οοηβηεα (ο σγουρ ἰΪ. οὗ τῆς Ερίδεεβ ; 
δηὰ τῃδῖ 18 ἐχρίαἰπεά ὃν ἴῃς ἔπει [δὲ τῃδῖ σγουρ ἰ8 ἴῃς πηοϑὲ ἀγριυ- 
ταθηϊαῖίνα ἀπά οοηϊγονεγϑβίαι, απά ἴπς βυδ]εσι πηαίίον ἀςπιαηάβ τς 

ετηρ ουὐπιεηΐ οἵ ἱπέεγεηζίαι δηα βἰπιαν ραγεοῖεβ. ΤΉ ἄρα (15), ἕνεκεν 
(6), ἴδε (1) ἰδού (3, οὐ νῃίοῦ Θ ἅτε ἰῃ 2 Οογ.), ποῦ (10, 8 οἵ νψῃΐσῃ ἀγὲ 
ἰῃ 1 Οον.), παρά, 8ςο. (14), ἀγα ποῖ ἑουηά ουζείάε σγουρ ἰΪ. ; ἔπειτα (11, 
7 οἵ ποῦ ἄγε ἴῃ 1 Οογ.), μήπως (10), οὔτε (84, οὗ νῃϊοἢ 22 ἀγα ἰῃ 4 

νΕΓΒΕ8), ἃΓῈ ΟὨΪΥ ἴῃ σγοῦρ ἰΐ. δηά ἰη 1 Τηεβ8. Τῆς ἔο!!ονίης αἷ8ο 
ἀο ποῖ οσου ἰπ σγουρβ ἱ δηά ἐπ: ἄχρι (ἰ,. 12, ἵν. 2), οὕπω ([(. 2, ἱν. 1) 
πάλιν (11. 25, ἐν. 8. Τα [οἸονίης ἀο ποῖ ὁσουγ ἰη στγοὺρ ἰἰ!. διότι (10 : 
'. 8, 1... 6, ἵν. 1), ἔμπροσθεν (7: ἰ. 4, ἰΐ. 2, ἱν. 1), ἔτι (15: 1. 1,11. 18, 
ἐν. 1). Τα αϊδεγίθιξίοη οὗ (6 οἴεγβ 18 88 Ὁ]: ἀντί (5: ἱ, 2, 1. 
2, {{ϊ,. 1), ἄρα οὖν (12: 1. 2, ἰΐ. 9, 11, 1), διό (27, ἱ. 2, 11. 18, {{|.. 6, 
ἵν. 1), ὅπως (ϑ: 1. 1, ἰ(. 7, 11}. 1), οὐκέτι (15: 11. 18,11, 2), ἐν παντί (16: 
1.1, {ἴ.. 11, οὗ ψῃϊςῃ 10 γε ἴῃ 2 Οος. ; {ϊ|. 2, ἱν. 2), ποτέ (ἄἀοεβ οοςιν 

ἴὴ Τίξ,, οἰμβεγνίβε 19: 1. 1, ἰἰ. 8, 1, 9, ἰν. 1), ὥσπερ (14: 1.1 11. 18), 
σύν (88: ἱ. 4, 11. 21, 1]. 9, ἰν. 4ἅ..-. ὙΤπεγα αγὲ ἐνεηίγ-ἴουγ οἢαγ- 

δοϊεγίβείσα !ν Ῥααϊΐπα ραγίο!εβ ἱπ [πῈ ἀρονε εηυπγεγαίίοα, Οἱ ἔμεβε, 

ἴδῃ ἃγὰ ποῖ ἴουπά ἰπ σγουρ 1., βἔξδεη ἃγε ποῖ ἐουπὰ ἴῃ σγοὺρ {ἰ1., ἀπά 

ἴῃ ἴαςξ, ἰῃ τῆς ερίβε[ε8 οὗ ἴῃς ἢἤγβε οιηδη οδρείνὶ Ὑ (σγουρ8 11]. δηά 
ἰν.), βίο γε ἀρουΐ Πα] ἢ ἂἃ8 ἰοηῷ αϑαίῃ δβ8 ἴῃς Ῥαβίογαὶ Ερίβεϊεβἷ , 

Ῥάγίο!εβ γε νΈΓΥ βραγιησὶν ἀδεά ; διό, ἐν παντί Δηά σύν Δἰοηε Ὀεΐης αἵ 

81 σοπηπίοη. [ἴ πηδὺ Ὅς ργορεγ ἴο ποΐς ἤδγε ἴῃ σοππεχίοη στ ἴδα 

δὔβεοηςο οἵ σύν ἔγοηι (6 Ῥαβίογα!β, ἴῃδξ ἐνίςς, ἰη 2 Τίπι. ἰν. 11 δηὰ ΤΙΣ. 

111. 15, μετά 15 αϑεὰ ψδεγε {πε οἴπεν Ῥαυϊίπε Ιεξέεγβ πᾶνε σύν ; οἵἴπεγ- 
186 1Π6 αἀϑᾶσε οὗ μετά ἰη ἴῃε Ῥαδίογα 8 Ὧοεβ ποῖ αἰ δεν ἔγοπι παῖ οὗ 
51. Ραμ! εἰβενῆεγε. Αποίδπεγ ποϊενογίν δδΐαγα ἰπ ἴῃς Ῥαβίογα 8 
ἰ8 ἴδε ἀρβεπος οἵ ἴῃς αγίϊςεΐς, εβρϑοία!ν Ὀείοσε σοπηάοη ΟΠ γί βιίαη 

ἴεγη8. ΤὨΐ8 ρεοιυ]αγίςν, ἀπά αἴ8ο [ἢ ἀεβοίεπου ἰῃ ραγίίο!θβ, ΠΊΑΥ 

ῬὈὰ ροββίδίν ἀυς ἴο ἴδε δπιαπυεηβὶβ επιρίογεά ὃν 851. δα! δὲ τῃϊ8 
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εἰπε. ὅεςε Ὀδδη Βεγηδγά, Ῥαϑί. ΕΡῥῥ. Ῥ. χὶὶ., ἀπά ΜΠ σαη, Τ}655α- 
ἰοπίαηϑ, ἢ. 126. 

ΗἸΒΤΟΗΙΟΑΙ, ΘΒΕΤΤΙΝΟ ΟΕ ΤΗΕ ΕΡΙ5ΤΕΒ. 

[τ ἰ8 αἰτοφείμεγ, ὑππεοσαββαγυ [ῸΓ ΔΠΥ͂ ΟΠ6 ΠΟῊ ἴο γεβίδϊε {πε 
Δγραηγχεπίβ ψῃϊσῃ ργονε παῖ ἴΠ6 γεΐεγεηςεβ ἴο ρεγβοηβ δηά ρίδοςβ ἰῃ 

τε Ῥαβίογα 8 σαπηοΐῖ Ῥε δοσοηγηιοάδίεά ἴο ἴῃς Πίβίογγ οὗ 81. αι] δπά 

οὗ Πἷβ σοπηρδηίοπϑ 88 φίνε ἰῃ {πε Αοΐβ. Τῆς “ Πἰβίογίοδι σοηίγα- 
αἰςείοηβ  γῈ πιδγβῆδ!!εά ἢ ογιιϑηίησ ἴογος Ὀγ [υἰσπίίοος ἰπ ΗΒ 

Βιδιίοαὶ Εδεαγς, Ρ. 408 Ξ4ᾳ. Ονίείοβ οἵ ἴδε δηϊὶ-ἐγδαϊἰοηδὶ βομοοί 
ψὯοΟ δοςερί, 48 ρεηυίης Ῥαδυϊης ἔγασπιοπίβ, [086 βεοίίοπβ οὗ [πε 
Ῥαβίογαϊβ ἰηῃ ψῆΐοθ ἔα ρεγβοπαὶ δηά ἰοοδί γεΐδγεηοθβ οσουῦ ἅγὲ 

ΟὈΙχοά ἴο αἰϊοοσαΐε ἔπεβα γεΐεγεηςσεβ ἴὸ αἰδεγεπε ραγίβ οἵ ἴῃς Αοΐβ ; 
8Δηά, ἐνϑῆ 80, ἴδε εχρίαπδίίοπβ σίνεη ἀγὲ ἰογοεά δπά ἀποοηνίποίησ. 

11 πιυβὲ τῇδ Ῥὲ οἰεαγίν αηἀεγβίοοά ἴΠπαὶ οὖν οἰαίπὶ οὔ πε Ῥαβίογα! 8 

ἴον ὅ8ῖ. Ραα! ἰβ Ῥαβεά οχ ἴπε δββυπιρίίοη ἴπαὶ 8 πηϊηἰβέγυ τνὰβ ργο- 
Ἰοηφεά ἔογ δὲ ἰεαβδὲ ἔνγο γεαγβ Ὀεγοηά τῆς ἀδῖε οὗ ἴῃς οἷοβε οὗ ἴδε 

Αςῖβ. [ἔ8ὲε. Ιδὰὶ ννὰβ πιαγίγγεά ἱπχηγχεαίαίςεῖγ, οὐ νοῦν βοοη, δέζεν ἴῃς 

ἐχρίγαϊίοη οἵ ἔς νγο γεαγβ᾽ σοηβηεπηεηΐ πηοπιίοηςαά ἰῃ Αςἕβ χχνί!. 
80, Πδη ἢς ἀϊά ποῖ ψγίίε τς Ραβίογαὶ Ερίβείεβ οὔ ἀν ρογέοη οὗ 
τδεπι. ΤῊΪβ 8 ἃ νἱϊα] ροἰπξ ; αηά ἀεπιαπάβ δὲ ἰεδϑὲ ἃ Ὀγίεϊ ἀϊβουββίοω 
οὗ τῆς πιαίῃ αγρυπιεηίβ ἴῃ ἕανουγ οὗ ἴῃς ἐγδαϊτίοηαὶ ορὶπίοη. ϑυρ- 

ροϑβίης μας ἔπ6 Ῥαβίογαϊβ γεγο οΐ ἰῃ οὐῦ παπάβ, δαηά {ε αιεϑβείοη 
ΜΈΓῈ αβκοά, γαβ ἔς ἔνο γδαγβ᾽ σοηβησπιεπξε ἰῃ οηιε πιαπίϊοηρά 
πῃ Αοίβ χχνίϊ. 80, ἰο!]ονσεὰ Ὁν 8:1. Ραυ] 8 ἐχεουζίοη, ογ ὉΥ͂ Πίβ γε- 
Ιεα86ὲ ἢ---ῃες ἀῆδννεγ πηαϑί ὈῈ {παῖ 411 {πῸ ῥοξςέέένε ενίάεπος ἀναϊ αν! α 

ἰ8 ἰῃ ἕανουν οὗ ἴῃ ἰαξίεγ αἰζεγπαίίνε. ὙΤπεγε γε ἴῆγεε ᾿ηε8 οὗ ἀγβιυ- 
πιρηῖ: (1) ἴῃ ψὰν ἰπ ψῃίοῃ τπΠε Αοΐβ ἐπάβ; (2) ἴῃς ενίάεηςε οἵ ἴδε 
ερίβε[ε8 πυγίζζεη ἀυγίην, οὐ τΤοναγάβ ἴπε εηά, οὗ [ῃο86ὲ ἔνο γεᾶγβ ; (8) 6χ- 

ἴεγῃδὶ ἐδβεϊπιοην. 
(1) [τ ουρδέ ἴο ΡῈ ἀπηδοδββαγυ ἴο οὔβϑεγνε δμπαὶ {πὸ δυΐδον οὗ ἴπ6 

Αοῖβ κηὸνν δῖ παρρεηεά δὲ ἴῆε επὰ οὗ ἔποβε ἔψο γεαγβ. δε Ἵσδῃ 

ΟὨΪΥ ζυε88 ψῆν ἢς βίορρεάὰ ψῆογα ἢς αἰά ; γεῖ 8οπΊ6 ζιαββεβ ᾶνα 

ταογε ργορὈ ΠΥ (ἤδη οἴμογβ. ΤΏογε ψογα {{π|118 ἴο ἔμ 81Ζα οἵ Ῥοοῖβ 
ἰῃ ἴῆοβε ἄδνϑβ. Οη ἴδε βιρροδίτίοη {παῖ 8ι. [ψυκὰ Κπὲν οὗ ἃ 5αὉ- 

βεαυεηΐ πλϊηϊβίτυ οὗ Πίβ πχαβίεγ᾽ 8, ἐῃε οἷοβε οἵ ἔς Νοπίδη σαριίνί 

ψου]ά θὲ 4 βυϊζαρ!ε ροϊπέ δὲ ψῃϊοῃ ἴο Ὀγίῃρ νοί. ἱ. οὗ ἴῃς Αοΐβ ἴο ἃ 
σοποϊυδίοη, ΨΠεῖμοΡ γεραγά 6 πδά ἴο σοπβίἀεγαϊίοηβ οἵ βραος, ογ οὗ 

{πεγὰγν βίηεββ; ἴῃς γγίναὶ αἱ οπιες θείη ἔπε βα!βίπιεηξ οὗ ἔπε 

ΔΡρΟΒΕ[ε᾽ 8 ἱπεπείοη ἀηπουησεά ἰπ Αςἰβ χὶχ. 21. Οὐχ ἰἢε οἵπεν μαπά, 
ἱ 51, [μυκὲ Κπενν ἴπδὲ 51. Ῥδυ 8 ἔνο γεαγβ᾽ οοηβπεπιεπὲ ἢδά Ῥεδῃ 

[ο]οννεά δὲ οηςε ὈΥ Πίβ Ἔχεσυζκίοη, ἔπε Πἰϑιογίαη᾽ 5 οπηϊβϑϑίοη ἴο πχεηξίοα 
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ἐξ σδπηοῖ ΡῈ δοσοιιηΐϊεά ἴογ. Α Ὀτίεΐ γεσογά σου μανε Ὀθεη 41] {μδὲ 
Ὑ88 ΠεσαββΆγΥ, δηά [8 νου πος ἢανε δά άεαὰ ἀηάυ!ν ἴο ἴῃς ἰεησίῃ 
οἵ τῆς Ῥοοκ. 

Θαϊπιοη᾿β εχρίαηδιίοη (]πἰγοάπμοίίοη, Ρ. 812) παῖ “ ψῆν 8:1. χ0κα 
[48 τοϊΪὰ «8 ἢο πλογα ἰ8, ἴμαΐ ἢς κῆπον π0 πΊογο ; δηά {παῖ Πα πον πὸ 

τάογε, Ὀεσαυβε δὲ με (πὲ ποϊῃίης πιογὲ παά παρρεποά--ἰη οἴδογ 
ψογάβ, ἴπδξ τῆς Ῥοοῖ οὗ ἔῃε Αςἴϑ ναὰ8 ψ7γίξζεη ἃ {π||6 τότε ἤδη το 

ὙοϑλΓΒ αἴζεγ δα] 8 αγγίναὶ! αἱ Κοπιε, νψ}}} οοΐ οοπιπχεηά ἰΐβεῖξ ἴο ΠΊΆ ΠΥ 
Βοῃοίαγβ. [ἰξ β66Π)8 πΊογε παίυγαὶ ἴο βϑύρροβε {παΐῖ Ὀοζῃ ἴῃς Οοβρεῖ 

ἃπηά {ες Αςῖβ ψέγε ρυθδ]βηεά δἴζον 851. δυ} 8 ἀδαῖΐῃ. [μἰἴογαγν πιεῃ 

ἄο ποῖ αἰ ψαγβ βυςοεεά ἰη ςοπιρίεςτίης τπεὶγ ἀεβίσηβ Ὀεΐογε {πον ἀΐε ; 

Δηά δε ἰαΐεν ἔπε ἀδίε ψε δϑβίφῃη ἴο Αςΐβ, ἴῃς σγεδῖεγ ἰβ ἴῃς ργορδθι! ν 

τῆδε 81. [μκὸ ἀϊεά Ὀεΐοτγε πὲ ἢδά γεάιςεά ἴο [ἰξεγαγυ ἴογηι ἢ8 πηεπηογίεβ 
οἵ ἴῃς Αροϑβεῖε᾽ 8 ροβί- Ἐοπιδη-σαρείνν Ὠἰβίογυ. 

Ῥαββίησ ποῦν ἴο δη Ἵχαπιίηδίίοη οὐ τἰι8 ροΐηϊ οὗ ἔπε (ἰγά σγοὰρ 
οὗ 8:1. Ραυ δ Ερίβε!εβ, ἴῃς ενίάοδπος αθογάθά Ὀν τΠπδπὶ ἰ8 ἀἰδιίπος Υ 

ζανουγαῦϊε ἴο ἴῃς βυρροδβίξίοη ἴπαὶῖ 851. Ραμ! νῶϑ γεϊεαβθϑεά αἴξεγ [πε 
ἵνο γεαγβ οἵ Αςῖβ χχνίϊϊ. 80. ὅγε πιαϑὲ οὗ σουγβα ἀνοὶά τῆς Ἔσγογ 
ἰηῖο ψΒϊς ἢ δοηλα {Α]], οὗ ἱπιασίπίησ τῃμαῖ ἐνογυὺ ἰογεδοάϊης οὐ ἀδοίαγεά 
ἱηπϊτεηξζίοη γεσογάδά ἰῃ ἃ παγγαῖίνε, οὐ ργεβεγνεά ἴῃ ἃ ρι δ 8ῃεά ἰεξέεν, 

που!ά αν Ὀδεη βυρργεββαά ὃγ ἴῇς δαΐζογ ἰἔ ἰξ Βαά ποῖ Ὀεεη γϑα ἰβοά. 
Απά δοοογαάϊησιν ψὰ σδῇ ΟὨΪγ ἰηΐον ἔγοηγ (ῃς ἴοπε οὗ ΡῃϊΠρρίαηβ δπὰ 
Ῥῃήδηιοη τδαῖ, ἰη 85.. αι} 8 Ἰυάρσπιεηῖ, ψβεη ἢς ψγοῖα ἴπεβε ἰδξζογβ, 

πε ργοβρεςῖ οἵ 58 γεΐεαδβε 8 ἑανουγαῦϊε. Νο οἵδπογ ἰηΐεγεηος σῇ 

Ὅὲε ἄγαν ἔγοσι “1 κπονν ται 1 54] αρίάε, γεδ, ἀπά αρίάε στ νου 
Δ11, ἕογ γουγ ργοζσγεββ δηά ἴον ἰῃ ἴδε ἔα ᾿ (ΡΒ. ἱ. 25); “1 ἔγαδβέ ἰῃ 

πε [μογά ἐμπαῖ ἴ πινβεὶ αἴ8ο 8}14]} οοπια βῃογεῖν " ([Ϊ. 24); “ Ῥγερᾶγε 
τα αἴ80 ἃ ἰοάσίησ : ἴογ 1 ἢορε δας τὨγου σῇ γουγ ργάγογδ ἴ 8ῃ41} θὲ 
ϑτδηϊεά ἀηΐο γου " (ῬΠίεη). 22). Οοπίγαβι νϊεῃ ἔπεβα ραββαρεδ ἔπε 
ἴοηε οὗ 2 Τιπιοῖῃν, νι οἢ ἰ8 ἴῃδὶ οὗ ἃ πιδᾶῇ ψῆο πον ἴπδῖ ἰδ ἀδγβ 

“ογα πυπχρογαά, αηά τῆδξ ἴῃς εηά να8 ποῖ ἔαν οἹ᾿. 

Ναὶ βεεπιβ ἴο θεὲ ἃ πδίυγαί σοποϊ βίο ἔγοπι ἔπε ἰηΐεγηδὶ ενίάεποα 
οἱ Αςῖἴβ χχνίϊ!. δηά οἵ ΡΠ ρρίαπϑ ἀπά Ῥῃϊεοη ἰ8 σοηβγηχεά ὃν ἴῃς 

τγρβαϊτίοη οὗ ἴῃς δαγὶν ΟΠαγοῆ 88 ἰδ ἰ8 ἐχργεββεά Ὀγ Βυβοδίαβ, ἢ. Ε., 

ἰϊ., 22: “Ῥδα! ἰ8 βαἰά (λόγος ἔχει), αἴζτεγ Βανί ἀεέεηάεά Πἰπδβεῖ ἴὸ 
Βαανα 8εῖ ἴογιἢ αραΐπ ἀροπ ἔπε πιίηἰβέγν οὗ ργεδοδίης, δηὰ ἴο δανα 
εηϊεγεά τῆς βαπιε οἰΐγ ἃ βεσοηά {ἰπλ6, ἀπά ἴο ἢανε ἔπαγε επάεά ἢΐ8 
[6 ὉΥ πιαγίγγάοπι. ΔΝ δὲ ἔθη ἃ ργίβοπεγ, ἢὲ ψγοῖς ἔπε ϑεοοπά 
Ερίϑε!ε ἴο Τἰπιοίν, ἰπ ψῃϊσῃ ἢ ὈοΓἢ πιεηιίοηβ ἢἰ8 έγϑὶ ἀεέεηςε, ἀπά 

ἰδ ἱπηρεηάίην ἀεαίῃ.᾽᾿ [ ἰ8 ἴο θὲ ποῖεά ἴπαῖ ἔπεγε ἰβ Ὡ0 σοῃίγαγυ 
τρδαϊτίοη ; ποῦ ἰβ ἰ[ δαϑὺ ἴο 8ε6ὲ ψνῇδι επά σου ἢανε θεδη βεγνεά ὈῪ 

ἐτἢς ἰηνεηξίοη οὗἉ τ 8 οης. 
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Τδεγα ἀγα ἔνο ραβϑβασοβ ἴῃ εδγίίεγ γίϊεγβ ψηΐϊοἢ γε δάάυςεά 48 
ργοοῦ {πδὲ 81. Ραα] αἵ οὔς {ΐπιε ν᾽ βίϊεά ϑραίη. δϑίποε ἰξ ἰβ ἱπιροβϑίδίε 
ἴο βπά τοοηὶ ἴογ βυσῇ ἃ ᾿ουγηοῦ πη ἢ ρεγίοά σονεγεά ὃν {δα 
Αςί5, ἴμ686 ραββαϑεβ, ἢ ἀοςερίεά 88 ργοοῖβ οἵ ἴπε Ἔἐχρεαϊτίοη ἴἰο ϑραίη, 

τὲ ἰδεγεΐογε ργοοῖβ οἵ ἃ τι βϑίοηαγυ δοιίνιν οὗ 851. Ρδυΐ βαρβεχαθηΐξ 
ἴο {πε ἀαίΐε οὗ [με οἷοβε οἵ ἴπε Αοΐβ. [Ι͂ῖπ {πε [μετίεγ οἵ Οἰεπιεηξ οὗ 
Εοχις ἴο ἴς Οονὶπεῃίαπβ, ὃ 5, [ῇς ψνὶϊεγ βρεδκβ οὗ Ρεΐορ δπά Ραυΐ 

88 σΟΠΓΕΠΊΡΟΓΑΓΥ πιδγίγγβ ; δηά Ρδα] πε ἀεβογίρεβ 88 κῆρυξ γενόμενος ἔν 
τε τῇ ἀνατολῇ καὶ ἐν τῇ δύσει. . . δικαιοσύνην διδάξας ὅλον τὸν κόσμον καὶ 

ἐπὶ τὸ τέρμα τῆς δύσεως ἐλθών. 

1 8 ἀΠἜσυϊε ἰο Ὀεΐϊΐενε τμαΐ ἃ ἡδεϊνε οὗ ἔοπιςε, ψγίείηνς ἔγοηι ἤοπς, 
ψου]ά βρεαῖ οἵ ἔπε ψοῦ ἀ᾿ 8 σαρίτΔ] 88 ἡ δύσις οἵ τὸ τέρμα τῆς δύσεως ; ἢοΥ 

ἀϊά Οοείϊητῃ ἰἰὰ 80 ἕαγ ἴο ἔῃ εδαβδί οὗ Ἐοηε 88 ἴο [8.1 } βυσἢ «ἃ γῇε- 
τογίοδὶ εχργεββίοη (8ες [ἱρμιίοοι 8 ποῖα ἐρ ἰοο). Νογ σᾶῃ ψὰ ἀῦγρᾷα 

ἔγοηι 6 ορεηίης οὗ ἔδε ἔο!]ονίηρς ομαρῖει---“ []ηἴο {Π686 πιεη οὗ ΠΟΙΥ 
᾿ἵνεβ ψα8 ψαϊμεγεά (συνηθροίσθη) ἃ ναβῖ πιιιτίταας ᾿᾿.--πας ΟἸεηιεης 
πηεαπὲ ἴο ἀαΐε δ6 ἔμγγ οἵ Νεγοηίς ρεγβεουζίοη 48 βυδβεαυεηξ ἴο Π 6 

τοαγιγγάοηι οὗ ϑ8ῖ. Ραυ]. ΜΝ γίτίης δροαῖξ τὨϊγίγ γϑαγβ αἴζεγ “" {πε σγεδαῖ 
το δαϊαξίοη,᾽᾿᾿ 6 πιεηξίοηβ τῇς πηαγίγγβ ἴῃ ογάεγ οὗ αἀϊψηϊξγ. [ἢ ΔηΥ 

0886, πε τηεπίίοηβ Ῥεΐεγ᾽β ἀδαῖῃ Ὀεΐογε τῃδί οὗ ϑμ; γεῖ ἐπ 8 νψα8. 
πανεῦ οοηϑίἀογεά δὴ δὐραπιεηΐ ἀραίηβε ἴπε ἰγααϊτίοη τπαὲ ἴῃς ἔνο 

ἈΡΟΒΕΪ68Β ψεγε πιαγίγγεά ἰορείῃοῦ ; ἢον Ψψομ]ὰ ἰξ θὲ ἔε! 848 ἃ βεγίουβ. 

οδ]εοιϊίοη ο ἔπε γεσεηΐ τΠθογΥ παι 51. Ρεῖεγ ουξνεά 51. Ραμ! ὃν 

ΤΏΔΩΥ γΕ6ΆΓΒ. 
ΤΒε [οἱἹονίης ραββαρε ἔγοπι ἴῃς Μαγαίζογίαπ ὕδποη, ἰπ ἰΐ8 οὔβοιγα 

βἰτηρ! οἱεν, γεδάβ {πὸ ἃ ἔγασπιεηΐ οὗ ἃ σεπαυίηε ἰγαμὠἰτίοη γαῖμεγ ἔπδπ 

ἃ [ἰτεγατν Ββρηπχεηῖ Ῥαβεά οἡ ἢοηι. χν. 28 : ““Αςἴα δαΐετῃη οπιηίΐαπι 
Δροβίοϊογιιπι διιὉ ἀπὸ 1ἴἰργο βογίρία βαης. [},ὰσᾶ8 ορίίπηε ΤὭεδορὨιο 

σοπΊργεηαϊξ, φυΐα βυὉ ρτγαεβεηζία εἰυ8 βίησαίΐα σεγεραηίαν, βίςατὶ εἴ 

βεπιοῖς ραϑβϑίοπεηι [ῤ67}}. βεπιοΐα ραββίομε] Ῥειγὶ εὐἱάεξηϊεγ ἀδοϊαγαῖ, 

βεά εἰ γοϊεοίίοηονι [ῥέεν]. ρτοϊεοζίοπο) Ραμ αὖ εγῦε αὦ ϑῤῥαπίαικ 
2γοβοϊποοη ἐς " (τεχὶ 48 ρίνεπ Ὀγ δνεβίοοίξ, (αποη. Ν.Τ᾿,, ρ. 535). Τῆς 
ἀγραπηεηῖΐ ἰΒ ἀπαϑεοϊεά ἐνεη ἰἔ {πΠῸ ψοΓα8 ἔγοπι “" ραββίοηξηι" ὃς ἀε- 

“γίνε ἔγοπι ἔδε εαγὶν βεοοηά σοπίυν Αεἐμς ΡῬείγὶ οι ϑύπονε. 8εὲ 
απιεβ, 4οογγῥ᾽α Απερ(οία, ἰὶ., χὶ., ἀπά Πεδη Βεγπαγά, Ῥασίογαὶ ΕΡῥ., 

Ρ. Χχχ. Τῇδβε οοηδβίἀδγαϊίοηβ ἴογοα ι8 ἴο ἴπε σοποίαδίοη τμαῖϊ ἔπε 88- 

βαχηρτίοη τῆι 5., Ραυ}}5 [ἔς εηάδά ψῆεγε 851. [μὰς 8 Ὠἰβέογυ εγπλίη- 
αἴεβ ἰ8 Αγ ΓΑΓΥ, ἀπά σοΟΠΕΓΑΓΥ ἴο ῃς ενίάεποε (Πδΐ ἰ8 ἀναιαθῖε. [Ἐ 

γεηγαίηβ ἴο ργεβεπξ ἴο ἴῃς γεδάδθγ ἃ Ἷοη)͵εοζαγαί οὐ πε (θαβεὰ οἱ. 
[σθείοοι᾽ 5 Βέδ[ϊοαὶ Ε55αγ5, ». 223) οἵ 5:1. αι} πχονεπτεηΐβ Ὀεΐνγεεη 
818 γεΐίδδβε δηὰ ἢἰβ βεοοπά Βοπιαη ἱπιργβοηπηεηῖ. 

(1) Α ἡουγηον ἔγοπι Ἐοπιε ἴο Αϑβία Μίπογ. 11 8 ἡδίωγαὶ ἴο ϑῃρροβε 

-.π ------ ..ὕ........ οὐ πτὐαππασαντυνοστην---“---΄ἘὁΠΠᾳΟ-- -αοιπακασισιαα θαι τ οὐδεν ιαθα, “αν - 
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τῆδέ δε νἱβἰϊεά ΡΗΠΙρρὶ ἀπά Οοίοββδ, ἰη δοσογάαποες νι τ τῆς ἱπείπια-- 
τίοπβ οἰϊεὰ αρονε ἔγοπι ῬΏϊ). απὰ Ῥῃμη!επι. Ῥεγβαρθ ἢς ηον νἱ βἰϊοά 

Οτείε. 
(2) Α ουγπεαν ἴο ϑραὶΐπ ; ρεγῇαρβ ραϑβίπῳῷ [Ὡγουσῃ αἰπιδέία ἀπά 

σαι! (Ῥ) (2 Τίπι. ἱν. 10). Ῥοββίν οἡ τῇ ϊβ ᾿ούγηθυ ἢς Ὀεσδηιε ἄυγαγα 
οἵ ἴῃς σοηνεηίεηος οὗ Νίςοροϊ!β ἰῃ Ερίγιβ 88 ἃ σδηΐγε ἴογ νψογῖ. 

(3) [,μΑ8ὲ Ἰουγηον Βαβναγά, ΜΝ βίῖ8 Ερδεβιβ (1 Τίηι. ἱ. 8. Τῆς 
ἀϊδραῖε νι Ηγπιδησουβ ἀπά Αἰεχαπάογ τε βαϊτἢ, δηά ἔπε βεγνίςεβ 
οὗ Οπεβίρβογμβ (1 Τίπι. ἰ. 20; 2 Τίπι."ϊ]. 18, ἵν. 14) ρεγῆαρβ πον ἴοοῖ 
Ρίαςθβ. [μεανεβ Τιπιοίν ἴῃ σπαγρε οἵ πε ΟΠυγοῦ αἵ ΕΒρῆεβαβ. Ν᾽ ἰϑἰ8 
ασεάοηίΐᾷ (1 Τίηι. ἱ. 8). 

[1 Τιπιοίῃν.] 

Ν βἰῖ8 Ογείε ; ἰεαᾶνεβ Τίτυβ ἴθ οῇαγρε; γεΐυγπβ ἴο Αβία (88 πορεά ἰῃ 
1 Τίπλ. ἰ|. 14, ἰν. 13). 

[Τιτὰ5.] 

Ῥαββεβ ἰῃγουσῇ ΜΙιϊεῖυβ (2 Τίηι. ἱν. 20), Ττοαβ (2 Τίπι. ἱν. 13), 
Πεγα ρεσῆαρθ ἢ6 ψὰβ γγεϑίεά, Οογίπτῃ (2 Τίηι. ἱν. 20). ἴω δὴν 
σδ86 δε πενεῦ γεδοῆεά Νίςοροι!β 88 δηϊοἰραίεά ἴῃ Τίξ. {|. 12. [τ ἰ8 
δεγα δβϑϑιπχεά ἴῃαί {ππς τίηΐοῦ πιεπιϊοπαά ἰη 2 Τίπι. ἱν. 21, ἰ8 [ῃ6 884π1|6ὲ 

848 ἴῃαῖ οἵ Τίξ. 111, 12. 

[2 Τἰπιοιῃν.] 

ΕΧΤΈΕΚΝΑΙ, ἘΝΙΌΕΝΟΕ. 

ΜΝ γοραγά ἰο ἴῃς ἐχίεγηδὶ δἰτεβίδιίοη ἴο ἴῃς Ῥαβίογαὶ Ερίβεεβϑ, ἰξ 
πγυδβῖ ΡῈ δοκηονίεάσεα [δὲ βοηΊε δαγῖν πεγεῖίςβ, τ πο δοκπονεάσεάα (Πα 

δεπυΐηφηεββ οὗ ἴῃς οἵδπεν ἰεϊζεγβ δἰιγδαϊεά το δὲ, Ρααΐ, γο)]εοϊεα ἐῃεβεα. 

Βαβι! 468, στῆο βουγίβμεά ἱπ ἐπε γείση οἵ Ηδάγίδη (117-138 Α.0.), ἰ8 

πε βΒγβὲ ψῇῆο ἰ8 βαϊά ἴο μανε ἄοπε 8ο. ΟἸεηπιεης ΑἹ. (ϑέγορι. ἰϊ,. 11) 
βίδίεϑ τῃδί βοπιε, Οποβίίςβ ἀρραγεηϊίν, ψεγε δοϊυδῖεά ἰπῃ τἢ18 ἀδοίβίοη 

ὈῪ ἀΐδβ!κε οὗ [ῃς ἐχργεββϑίοῃ ἡ ψευδώνυμος γνῶσις ἰη 1 Τίηι. νί. 20: ὑπὸ 

ταύτης ἐλεγχόμενοι τῆς φωνῆς οἱ ἀπὸ τῶν αἱρέσεων τὰς πρὸς Τιμόθεον 

ἀθετοῦσιν ἐπιστολάς. Οη ἴπε οἴπεγ ἢαπά, ἴῃς εχίδηϊς ἔγαρπιεηΐβ οὗ 
Δηοίπεν Οποβίίο, ΗἩδγαοίεοη, οοηΐαίῃ δὴ δἰ υβίοη ἴο 2 Τίπι. ἰΐ. 18: 

ἀρνήσασθαι ἑαυτὸν οὐδέποτε δύναται ((Ιεη,. ΑἹ., δέγον". ἱν. 9. Τῇε 
ὕδποη οὗ Μίαγοίοη, βίο σοπίδίηθα οὐἱν ἰβ ον εὐϊξίοη οἵ τῆς 

Οὐοθβρεὶ δοσογάϊηρ ἴο 851. κε ἀπά ἴεη οὗ 5:. Ρϑι1᾽ 8 ερίβεεβ, οἵ σουγβε 

ἀϊά ποῖ ἱποίμάε ἔπε Ῥαβίογαίβ ; Ὀυὲ Ταϊίδη (ἀϊεὰ δου 170) ἀϊά ποῖ 
ΠΟΙ [Ο]]Πονν δἰπὶ ἱπ (8, ϑίηος ἢε γεραγάεα Τίζιιβ 88 Ἴεγἕαίην 

ϑεηπυίπα. ““δηπο νεϊΐ πιαχίηπιε Αροβίοϊ!: ργοηυπείαπάδηι ογεαίάϊε, ραγνὶ 

Ῥεηάεδηβ Μαγοίοηΐβ, εἴ δ᾽ ογαπὶ φαΐ οὐπὶ 6εο ἰῃ δας ραγίε σοηβεηζίμηξ, 

Ἀδββεγιοηςπι" (Ψεγοπς, Ῥγοὶ, ἐπ Τί). Ιῃ τῆς βϑατης σοηίεχε, 8ι. 

τινα --ὸ-.----......- .. -ἝἃἜ 
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ΦΔογογης ἀεοΐαγεβ ἐμαΐ ἴμ68ὲ δάνεγβε υἀρσπηοπίβ ψεγα ποΐ ογίτοδὶ ἴῃ 

ΠΥ ἴγυς δεῆβε, Ὀαξ πΊΕΓΕΪν ΔΓΌΙΓΑΓΥ : “σαπὶ παεγεζίςα δασίογίϊαϊε 
Ργοηιηξίεηϊ εἴ ἀϊσδηξ, ΠΠ4 ερ᾿βίοία Ῥαι] εϑὲ, ἤδες ποη εβδί ", Ηον- 
ἔνεγ {πδξ πηᾶν Ὅς, ἴΠογα ἰ8 δ ἰεαϑῖ πΠ0 ἴγαος ἴῃ ἴῃς ττγιείησα οὗ ἴῃς 
ΟΒυγοῇ σοηίγονεγβία ἰδῖβ οὗ ἀγρυπιχεηξβ οὗ ἃ ογἰτίσαί πδέαγε ; ψῆογεδβ 

ἴῃ ἴῃε ἀΐβρυΐε 48 ἴο ἴδε δυϊδογβῃίρ οἵ Ηδθγενβ, Οἰεπιεπὶ ΑἹ. δηά 
Οτγίψεη ψεγε σοηρε]!εά ἴο ἀΐβουββ [6 ργοῦίθπὶ ργεβεηϊεά ὃν ἰΐ8 υἢ- 
Ῥαυϊίης βίγ!ε. [ἢ ΔηΥ οδβα, ἴῃς ἔαοξ [πδὲ {πε γεεσείοη οὗ ἔπε Ῥαβίογα! 5 
ὈΥ 8οπια Πογεῖίοβ ψ88 ἠοΐεά δπιουηΐβ ἴο ἃ ροβίξινε δε ΟΥ ἰη ἐπεὶγ 

ἔανουγ ὈΥ ἴδε σοηϊεπιρογαγυ Ομυγοῇῃ. 
Εγοηι {δε τἴπγε οὗἉ [γεπϑδυβ, Οἰεπηεπὶ ΑἹ. δηά Τεγιυ!ίδη 1---μας ἰ8, 

Ῥτγϑοῖσα!ν ἔγοαι ἴῃς εἴης μὰς Ν.Τ. Ῥοοῖβ αγεὲ αυοϊεά ὈΥ τμεὶγ 
Αὐϊποτ᾽β παπΊ68---αητ] τῆς γεαγ 1804, ψμεπ Θομηιίάξ ἰπ Πί8 1πέγο- 
ἀπμοίίοη ἀεηϊεα ἴῃς σεπυίηεπεβ8β οἵ 1 Τίπιοΐῃγ, πο οπα, ΟἸ γί βιίδπ οὐ ποη- 

ΟἈΒριβείδη, ἀουδιεά ἐμαὶ τῆς Ῥαβίογαὶ Ἐρίβιίαβ ψεγε ρεπαίπε ἰεϊζεγβ οὗ 

ἴῃς Αροβῖίε Ραμ]. τΤμεν ἃγε ἱποίμἀδά ἴῃ 4]}] Μ55., Νεγβίοπβ δηά 
[μἰδῖ8 οὗ τῆς Ῥαυϊΐπε Ἐρίβείεβ ψίζμουϊ ἐχοεριίοη, ἀπά ἰπ ἔῃε βαπια 

ογάεν (ἰ.6., 1 Τίπ., 2 Τίηχ., Τί(.). Αῃ ἱπιογεβεηρ Ἄχοαριίοη 48 γεραγάβ 

ἴμε ογάεγ πηεεῖβ αβ ἰῃ ἔπε Μαωγαϊογίαη Ἐγαρπιεηΐξ: “ ὕεγαπιὶ δά ῬΒΠε- 

ΤΊΟΠΕΠῚ ἀηδπ|, εἰ δὰ ΤίζιπΊ απδπ|, εξ δα ΤΙπχοίπειιπὶ ἀυ88 ργοὸ αϑεςίζα 

εἰ αἀϊεςτίοπε ; ἰῃ Βοηογα ἴδπιθη δοοίοβίαα σδιμοίίοας ἰῃ ογάϊηδείοης 

ἐοοϊεβίαβείσας ἀϊδοίρ!πας βαποιβοαΐαε βαηῖ᾽", ὙΠ σοπΊροβογ οὗ [Π.8 
οδϊδίοσυς Πεγὰ ἀγγάησοβ Π9 σγοιρβ οἵ ἴοιιγ ρεγβοπδὶ ἰεἰΐεγθ οὗ ϑέ, 
Ραυ! ἴῃ γουσῇ σῃγοποίοσίοα! ογάθγσ. Αβ 2 Τίηι. τνὰβ οὐνίουβῖν ἐἢε ἰαβέ 

Ιεῖζεν τμδὲ 81. δαὶ νγοῖς, ἔς ἔννο ἴο ΤΙ πιοῖῃυ γε ρίαςεά ἰαβί, ΤΊξιι8 
Ὀείηρ )οἰπεά ἴο ἴπεπὶ 88 εν ἀθπεν ἀδα! ες πίεἢ κἰπάγεά τορίςβ. 

[τ γεηιαίηβ ἐμπαὲ τῆς γεδάδγ ποιὰ πᾶνε ρίδοε Ὀείογε πἰπὶ {πα 
ἴγβοεβ, ποῦα οΥ' [688 ἀἰδβείποίς, οὗ ἕῃε Ῥαϑίογαὶ Ερίβείεβ ἰῇ τῆς νυγίεἰησβ 
οἵ τῆε Αροϑβίοϊϊς Βδέδεγβ, ἀπά οὗ ἔπε ργε- Ιγεπϑεὺβ ρεγίοά. 

ΟἸΕΜΕΝΤ ΟΕ ομβ. 44 (ον. 1. (Α.Ὁ. 95.) 

δ 1 (1 Τίπι. νὶ. 1). ὥστε τὸ... .. ὄνομα ὑμῶν μεγάλως βλασφη- 
μηθῆναι. 

5.1 (1 Τίπι. ν. 17). τιμὴν τὴν καθήκουσαν ἀπονέμοντες τοῖς .. 
πρεσβυτέροις. 

81 (1 Τίαι. 11, 3,11; Τίε, ἡ. 4). γυναιξίν... στεργούσας 

καθηκόντως τοὺς ἄνδρας ἑαυτῶν ἔν τε τῷ κανόνι τῆς ὑποταγῆς 

ὑπαρχούσας τὰ κατὰ τὸν οἶκον σεμνῶς οἰκουργεῖν ἐδιδάσκετε, πάνυ 

σωφρονούσας. 

1 4.5.,) ἰτρρδευθ, Ηαεν. Ῥτγαςῖ,  ἱ. τό, 3; ἴϊ. 14,7; 1|,Φ.3,.3; 1,3, 4; ἵν. 16, 3. 
ΟΙεπι. ΑἹ., δέγον. ἰ. Ρ.. 3560. Τοετζι., ἀφ Ῥγαξβον. 6, 25. Αεν. Μαγείοη. ν. 21. 

ἐνιττνοε υποσε αν τς.  .οὐσςτνπσι οτος νυ σαυν Σιν ειοι τ τ -τπϑπὐπασσσια ----.  ----.΄:.-. 
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8. 2 (1 Τίπι. νὶ. 8). τοῖς ἐφοδίοις τοῦ Θεοῦ ἀρκούμενοι. 
Ἐ8.2 (Τίς. 1). ἕτοιμοι εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθόν. 
8 7 ([ Τίηι. νὶ. 12; 2 Τίηι. ἱν. 7). ὁ αὐτὸς ἡμῖν ἀγὼν ἐπίκειται. 

87 (1 Τίηι. ἰΪ, 83, ν. 4). ἴδωμεν... τὶ προσδεκτὸν ἐνώπιον 
τοῦ ποιήσαντος ἡμᾶς. 

Ἐξ. 26 (Τίξ. ἰϊ. 10). αὐτῷ δουλευσάντων ἐν πεποιθήσει πίστεως 

ἀγαθῆς. 
ἃ 29 (1 Τίπι. ἰΐ. 8). προσέλθωμεν οὖν αὐτῷ ἐν ὁσιότητι ψυχῆς, 

ἁγνὰς καὶ ἁμιάντους χεῖρας αἴροντες πρὸς αὐτόν. 

Ἐς. 832 (Τίξ. 1. 5-7). πάντες οὖν ἐδοξάσθησαν . .. οὐ δι᾽ αὐτῶν ἢ τῶν 
ἔργων αὐτῶν ἢ τῆς δικαιοπραγίας ἧς κατειργάσαντο, ἀλλὰ διὰ τοῦ θελήματος 

αὐτοῦ. 

Ἐς 857 (1 Τίπ. 1, 18). στρατευσώμεθα οὖν. .. ἐν τοῖς ἀμώμοις 

προστάγμασιν αὐτοῦ. 
αὶ 42 (1 Τίπι. 1. 10). καθίστανον τὰς ἀπαρχὰς αὐτῶν, δοκιμάσ- 

αντέες τῷ πνεύματι, εἰς ἐπισκόπους καὶ διακόνους. 

Ἐδ 45 (2 Τίπ). ἱ, 8). τῶν ἐν καθαρᾷ συνειδήσει λατρευ- 

όντων. 

ὃ 47 (1 Τίπι. νἱ. 1). ὥστε καὶ βλασφημίας ἐπιφέρεσθαι τῷ 
ὀνόματι Κυρίου. 

ὃ 55 (2 Τίηι. ἰΪ. 1). γυναῖκες ἐνδυναμωθεῖσαι διὰ τῆς χάρι- 

τος τοῦ Θεοῦ. 

ὃ 55 (1 Τίπι. ἰ, 17). Θεὸν τῶν αἰώνων. 
8 61 (1 Τίηι. ἱ. 17. βασιλεῦ τῶν αἰώνων. 
Το πεβὲ νὰ πιὰν δάά, ρεγῆαρβ, πε ργάγεγ ἴογ Κίηρβ ἰη 88 60, 6], 

ἴῃ σοπίογγι εν συἱῃ ἴῃς ἀϊγεςκίοη σίνεη ἰη 1 Τίπι. 11. 2; Τί, Πἱ. 2, δηὰ 

ἰῃ ἴῃοβε ρίασεβ οηἱγ οἵ ες Ν.Τ'. 
Οη ἃ γενίενν οὗ ἔμεβε ρϑββαζεβ, ἰ πιυϑὲ ἰπ σαηάοιν Ῥὲ δαἀπιίεὰ 

τας (ποβα πιαγκεά τ ἀπ αδίεγίβις βεαπὶ ἴο δε ἴΠε ΟὨΪγ οπαβ δαὶ 
ϑυσσεδῖ ἃ ΠΙΕΡΆΓΥ ἀερεπάεποε οη {πε Ῥαβίογαίβ. Τῆς οἴπογϑ, ἰξ τᾶν 
Ὅς ρίαυβίο!γ πγαϊηϊαίηεά, ἀγα βἰπηρὶν {Π᾿͵πω|ϑὲγατίοηβ οἵ ἴῃδξ συγγεηΐ γα- 
Ἰἰσίουβ ρῃγαβεοίοσυ να ϊοἢ ἴῃς Ῥαβίογα!β ἐπεπηβεῖνεβ γεβεοί. Τακεη Α]} 
τορεῖπεγ, πον ργονε ἰπαΐξ Οἰεπιθηῖβ πληὰ ψὰ8 δὲ δοιὴς ἰῃ τῆς 
τε! σίουβ ψογὰ ἴο ψῃϊςῖ τῇς Ῥαβίογαϊβ θεΐοης ; Ὀαΐ ψὮ}6 ἴῃς ργεβεηξς 

τυγίτεγ Ὀαϊίανεβ πὶ ΟἸεπιεηΐ ννὰβ ἃ8 ἴδηι Αγ ἢ ἴῃ 68ε Ἰεἰῖεγβ 48 ἢ6 
νᾶ ἢ 1 Οογ., 6 σαπποὲ αἴῆγπι βυοῇ ἃ ροβίξίἼοη ἴο θὲ ψ ΒΟ ἔγεα 
ἔγοῃ ὑυποογίδί ηίγ. 

Ιονατιυϑ (οἶγο, Α.Ὁ. 110).Ψ 

ἜΜαρη. ὃ 8 (Τίξ. ἱ, 14, 11. 9). μὴ πλανᾶσθε ταῖς ἑτεροδοξίαις μηδὲ 

μυθεύμασιν τοῖς παλαιοῖς ἀνωφελέσιν οὖσιν: εἰ γὰρ μέχρι νῦν 

κατὰ ἰουδαϊῖσμοὸν ζῶμεν, ὁμολογοῦμεν χάριν μὴ εἰληφέναι. 



"8 ΙΝΤΕΟὈΌΟσΤΙΟΝ 

8 11 ([ Τίπι. ἱ. 1). πεπληροφόρησθε ἐν τῇ γεννήσει κ. τ. πάθει κ. τ. 

ἀναστάσει τῇ γενομένῃ ἐν καιρῷ τῆς ἡγεμονίας Ποντίου Πιλάτου " πραχθέντα 
ἀληθῶς κ. βεβαίως ὑπὸ Ἰησοῦ Χριστοῦ, τῆς ἐλπίδος ἡμῶν. 

Τγαὶ!. ἸΏβογ. δά 8 2 μανε δ'8ο ϑέσμης Οὐιγίϑδέ ομὺῦ ἤοῤε. 

Ῥοῖγο. 8 2 (2 Τίηι. ἰϊ. 25). τοὺς λοιμοτέρους ἐν πραύτητι ὑπό- 

τασσε. 

Ἐ82 (2 Τίπι. ἱν. δ; ἰΐ. δ; ἰ, 10; 1, 5, 12. νῆφε, ὡς Θεοῦ 
ἀθλητής τὸ θέμα ἀφθαρσία καὶ ζωὴ αἰώνιος, περὶ ἧς καὶ σὺ 

πέπεισαι. 

8 8 (1 Τίπι. ἰ. 8, νἱ, 8). ἑτεροδιδασκαλοῦντες μή σε κατα- 

πλησσέτωσαν. 
Ἐ8 3 (2 Τίηι. ἰϊ. 12). ἔνεκεν Θεοῦ πάντα ὑπομένειν ἡμᾶς δεῖ, ἵνα καὶ 

αὐτὸς ἡμᾶς ὑπομείνῃ. 
ἃ 8 ([ Τίπι. ᾿. 17). τὸν ἀόρατον. 

ἘΒ 4 (1 Τίπι. νὶ. 1, 2). δούλους καὶ δούλας μὴ ὑπερηφάνει" 
ἀλλὰ μηδὲ αὐτοὶ φυσιούσθωσαν, ἀλλ᾽ εἰς δόξαν Θεοῦ πλέον δουλευ- 

έτωσαν. 

Ἐξ 6 (2 Τίπι. 1. 4ἅ.. ἀρέσκετε ᾧ στρατεύεσθε, ἀφ᾽ οὗ καὶ 

τὰ ὀψώνια κομίζεσθε. 

Ὁ 7 (ἸἸε {6 1; 2 Τίηι. ἰϊ, 21). ἕτοιμοί ἐστε εἰς εὐποιΐαν 

Θεῷ ἀνήκουσαν. 

Τῆς δομοδβ οὗ (ες Ῥαβίογα 8 ἂγε εβρεοίδ! ν γεπιαγκαῦϊα ἰῃ {πὸ 
Ερίϑε]ς ἴο Ῥοίγοδγρ; δηά ἱξ ἰβ ρεου δεῖν πογίῃν οὗ γοπιαγὰ παῖ ἴῃ 

τι ῖβ ἰεἰΐεγ, ψμίο 88 δάπιεξεαν ἃ ρεγϑοηδί σοπιηγαηίςαϊίοη ἔγο ΠΊ 

Ιφηδιίυβ ἴο Ροΐγοαγρ, ἔπε τυγίζεγ ραβ8868 ἔγοπι Ἄεχβογίδζίοπβ ἴο Ῥογοαγρ 

Ὠἰπιβε! - --αηά ἴποβϑε ἴοο οὗ ἃ νεγὺ ἀεϊϊοαίε παίυγε---ἰο σεηογαὶ δχ- 

Βογίδιίοηβ δάάγεββεά ἴο ἔπε τῃοϊς Ομαγοῃ. Οοηΐγαβι ἐ.ρ. 8 δ ντἢ 
8 6; δηά ἰη ἴδε ηχγίάα]ε οὗ ἃ βεοϊίοη ααὐάγεββϑεά ἴο ἴδε σψῇοῖς ΟΠυγοῦ 

ἢ6 ἰηΐεγροβεβ ἃ ρεγβοηδί Ἀρρεαὶ ἴο Ροΐγοαγρ. Τῇΐβ {Ππ᾿π8ἰγαῖεβ δάπιίρ- 
Δρΐν ἃ ἰεδΐωγε ἰη ἴῃς Ῥαβίογαϊβ νη ΐοῃ πα8 Ὀδδη αἰϊεσεά 88 ἃ βεγίου 8 
οδ]εςείοη ἴο τῃεὶν δοςσερίαείοη 88 σεηαίης ἰεἰίεγβ ; ἱ.6, ἴδε ἱπξεγηγίησ- 
την οὗ ρεγβοηδὶ τηδίζεῦ πῇ ἀϊγεσιίοηβ δηὰ ἐχπογίαιίοπβ δά ἀγεββεά το 
δε ΟΒυγοῇ. 

Ῥοινοααρ. ἊΑἀὰ Ρλὴϊ. (εἶγο. Ὁ. 110). 

ἘΦ 4(1 Τίηι. νἱ. 10, 7). ἀρχὴ δὲ πάντων χαλεπῶν φιλαρ- 
γυρία. εἰδότες οὖν ὅτι οὐδὲν εἰσηνέγκαμεν εἰς τὸν κόσμον, 

ἀλλ᾽ οὐδὲ ἐξενεγκεῖν τι ἔχομεν. 
ὃ 5 (2 Τίπι. ἰΐ, 12). ἐὰν πολιτευσώμεθα ἀξίως αὐτοῦ, καὶ συμβασ- 

τλεύσομεν αὐτῷ. 
8 8 (1 Τίηι. ἰ. 1). προσκαρτερῶμεν τῇ ἐλπίδι ἡμῶν. .. ὅς 

ἐστι Χριστὸς Ἰησοῦς. 
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Ἐ89 (2 Τίηι. ἱν. 10). οὐ γὰρ τὸν νῦν ἠγάπησαν αἰῶνα. 
ἘΒ. 12 (1 Τίπι. ἰϊ. 2, ἰν. 15. Ογαίες εἰαπὶ 270 γερίδις εἰ ῥοίεεί- 

αἰΐδις εἰ ῥγίπεὶῥίδης . .. αἱ ἔγασξυβ νεβίεν πιαη  εσίμς οἱέ ἐπὶ οπιπίδη5. 

ΤῊΣ Αο͵Τθ ΟΡ» ἡΤΑΚΤΥΕΡΟΗ ΟΣ ΔΟΣΥΘΑΚΡ (Α-Ὁ. 155 οκ 156). 

5. 10 (1 Τίηι. 1,2; Τίε. (1.1). δεδιδάγμεθα γὰρ ἀρχαῖς καὶ ἐξουσίαις 
ὑπὸ Θεοῦ τεταγμέναις τιμὴν . .. ἀπονέμειν. 

Τἤεγε οδη ΡῈ πο αυεβίίοη παῖ ἴῃ τῆς [,μετίεγ οἵ Ῥοίγοδλγρ ἴο 
τὰς ῬῃΠρρίδηβ νγαὲ ἤᾶνε Ἵσργεββ οἰζδίίοπβ ἔγοπι 1 δηά 2 Τἰπιοίῃγ. 
[τ 8, ἴο 84Υ ἴδε ἰεαϑὲ, ἀϊῆσα!ε το Ὀεΐϊΐενε ἐῆδὲ ἃ πιδη {κε Ῥοίγοδγρ, 
πῶῦο δαά Ὀξεξη ἃ ἀϊδοίρίε οὗ τῆς Αροβεῖε Φοῆη, δηά τῆο, σψῆεη ἢς 
πγοῖς {Π|8 ἰεἰίεγ, γα8 Ὀίβῃορ οἵ ϑπιγγηα δπά ἰηῃ ἔα]! νίφουγ οὗἉ [ἰξε, 
πουά πᾶνε τηδάς βυοῇ Πποπουγδῦίας ἀ86 οὗ ἰεϊΐεγβ νῃϊοῃ παά Ὀεεα 
ςοπηρίϊεά ὈΥ͂ δΔπ ἀρκποόνγῃ Ρδυ πἰβὲ ἃ ἔενν γεαγβ Ὀεΐογε. 'νε γεραγά 
ἀπε ενίάεηοςε οἵ Ῥοΐγοαγρ 88 ἃ ἴδοϊ οἵ σδρίία! ἱπιρογίδηοε ; ἴογ ἴἴ 

τεηλονεβ ΔΩΥ ροβϑβίθίες ἀουνὲ ἴπαΐ τῆδν ἤδη ονὲγ ἰπέεγεησεβ ἀγανῃ 
ἤγουν ᾿ψηδίίαβ; δηά ἰξ βυρρογίβ 8 ἴῃ οὖν Ὀεϊϊεῖ τηδί ῆς Ῥαβίογαὶ 

Ἐριβι1ε8 ψεγε αἷβδο κῆονγῃ τὸ Οἰδεηχεηὶ οὗ ἔοηιε. ΕἘογ ἴδε βαίε οἵ 
ςοπιρίεΐεηεδββ, ΜῈ ΠΊΔΥ δά εοῆοεβ οὗ τῆε [,εἰἴεγβ ἰῃ οἵδεγ εἐχίαπὶ 
βεοοηά οεηΐζυγν ΟΠ γίβείαη [“τεγαῖαγε. Τῆς ἴῆγεαε ραββαρθβ οἰϊοά 
ἔγουι ἔπε Ἐρίβεϊς οἵ Βαγηδαῦαβ ᾶἂγὲ ποῖ οὗ πεοεββίιυ θαβεά οὔ οὺγ 
[.εἰΐεγβ; δηὰ ἴτε 85π|6 πᾶν Ὅς βαίά οὗ {δε ἔουγ αυοξαίίοπβ. ἔγοῃι 

ΦΔαβείη Μαγίγγ, στ τῆς ροββίδ!ε ἐχοεριίοω οὗ {παὲὶ ἔγοπι δ αϊ, ὶ 47. 

ΤῊΣ «Ο-ΓΑΔ 2 80 ϑΕΈΓΟΝΟ ἘΡΙΣΤΣΣ ΟΣ» ΟἸἼΕΜΕΝΤ ΟΡ ΚΟΜΕ 

(εἶγο. 120-140 Α.}.). 

8 7 (2 Τίηι. ἰ,. 4, 5). ἀγωνισώμεθα, εἰδότες ὅτι. . . οὐ πάντες 

στεφανοῦνται, εἰ μὴ οἱ πολλὰ κοπιάσαντες καὶ καλῶς ἀγωνισάμενοι. .. 
ὁ τὸν φθαρτὸν ἀγῶνα ἀγωνιζόμενος, ἐὰν εὑρεθῇ φθείρων. . . ἔξω βάλλεται 
τοῦ σταδίου. 

ἢ 8 (1 Τίηι. νἱ, 14, 12). τηρήσατε τὴν σάρκα ἁγνὴν καὶ τὴν 

σφραγῖδα ἄσπιλον, ἵνα τὴν ζωὴν ἀπολάβωμεν. 

8. 17 (ΤΕ. 1, 12). μὴ ἀντιπαρελκώμεθα ἀπὸ τῶν κοσμικῶν 

ἐπιθυμιῶν. 

8 20 (1 Τίηι. 1. 17). τῷ μόνῳ Θεῷ ἀΔοράϊτῳ.... ἡ δόξα κιτιλ. 

ΤῊΣ Ο0-Α 22 Ὲ} ἘΡΙοΊΣΕ ΟΚ βαίδναδας (Α.Ὁ. 70.182). 

ὃ 7 (2 Τίηι. ἱν, 1). εἰ οὖν ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ, ὧν Κύριος καὶ μέλλων 
κρίνειν ζῶντας καὶ νεκρούς, ἔπαθεν. 

8 12 (1 Τίηλ. ἐϊ, 14).- ἡ παράβασις διὰ τοῦ ὄφεως ἐν Ε ὕ ᾳ ἐγένετο. 
8 12 (1 Τίπι. εἰ], 16). υἱὸς τοῦ Θεοῦ. .. ἐν σαρκὶ φανερωθείς" 
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ΤῊΣ ἘΡΙΘΤΣΕ Τὸ Τιοονετῦς (εἶγο. Α-Ὁ. 150). 

Ὁ 8. 4 (1 Τίπι. {Π|.. 16). τὸ δὲ τῆς ἰδίας αὐτῶν θεοσεβείας μυσ- 
τήριον μὴ προσδοκήσῃς δύνασθαι παρὰ ἀνθρώπου μαθεῖν. 

Ἐκ 9 (Τίε. Π, 4). ἦλθε δὲ ὁ καιρὸς ὃν Θεὸς προέθετο λοιπὸν φανερῶσαι 
τὴν ἑαυτοῦ χρη στότη τα καὶ δύναμιν (ὦ τῆς ὑπερβαλλούσης φιλανθρω- 

πίας καὶ ἀγάπης τοῦ Θεοῦ), οὐκ ἐμίσησεν ἡμᾶς. .. ἐλεῶν αὐτὸς τὰς 
ἡμετέρας ἁμαρτίας ἀνεδέξατο, αὐτὸς τὸν ἴδιον υἱὸν ἀπέδοτο λύτρον ὑπὲρ ἡμῶν. 

8 11 (( Τίπι. {Π|. 16). [μαθηταῖς] οἷς ἐφανέρωσεν ὁ Λόγος φανείς. 
Τηὶβ δηά {πε ἕο! νης βεσξίοη ἀο ποῖ γεα!!ν Ὀείοηρσ ἴο {πε Ερίϑβειε. 

ψύυβτιν ΜΆΑκτυε (οἶγο. 140 Α.Ὁ.). 

Ῥίαὶ. 8 7 (1 Τίπι. ἰν. 1). τὰ τῆς πλάνης πνεύματα καὶ 
δαιμόνια δοξολογοῦσιν. 

ὃ 85 (1 Τίηι. ἱν. 1). ἐκ τοῦ τοιούτους εἶναι ἄνδρας, ὁμολογοῦντας ἑαυτοὺς 

εἶναι Χριστιανοὺς καὶ... Ἰησοῦν ὁμολογεῖν... Χριστόν, καὶ μὴ τὰ ἐκείνου 
διδάγματα διδάσκοντας ἀλλὰ τὰ ἀπὸ τῶν τῆς πλάνης πνευμάτων. 

Ἐκ 47 (ΤΙ. ἢ, 4). ἡ γὰρ χρηστότης καὶ ἡ φιλανθρωπία τοῦ 

Θεοῦ καὶ τὸ ἄμετρον τοῦ πλούτου αὐτοῦ τὸν μετανοοῦντα .. . ὡς δίκαιον 

νον ἔχει. 

8 118 (2 Τίηι. ἱν. 1). ὅτι κριτὴς ζώντων καὶ νεκρῶν ἁπάντων αὐτὸς 

οὗτος ὁ Χριστός, εἶπον ἐν πολλοῖς. 

ΤῊ ΑΟΤΣ ΟΣ ἔΑΌΣ ΑΝῸ 7ΤΉΞΟΣΑ (ποῖ ἰαῖεν τῃδη 170 Α.}.). 

ἘΔ 14 (2 Τίπι. ἰΐ. 18). λέγει οὗτος ἀνάστασιν γενέσθαι, ὅτι ἤδη 
γέγονεν ἐφ᾽ οἷς ἔχομεν τέκνοις. Νοῖε 4180 [εξ τι156 ἰπ {Πἰ8 ψόογί οὗ ἴῃς 
πδηγε8 Ὠεηιδ8 ἀπά ΗἩεγπΊοζοπαβ ἃ8 ὑποκρίσεως γέμοντες, ὃ 1, ἀπά Οπεϑί- 

Ρἤογιβ 88 βεεϊκίης Ρδαϊ, 8 2. 

ΑΤΗΒΝΑΘΟΒΑΒ (εἶγο, 176). 

Σεραΐϊο, 16 (1 Τίπι. νὶ. 16). πάντα γὰρ ὁ Θεός ἐστιν αὐτὸς αὐτῷ, φῶς 

ἀπρόσιτον. 

87 (1 Τίηι. ἰϊ. 2). τοῦτο δ᾽ ἐστὶ καὶ πρὸς ἡμῶν, ὅπως ἤρεμονκαὶ 

ἡσύχιον βίον διάγοιμεν. 

Τηξοροτὺβ (Εχοογῥία ἐκ ϑογὶῥιεὶς ΤἼεοάοίϊ, ΟἸεηι. ΑἹ. ρ. 350). 

(1 Τί. νί. 16). καὶ ὁ μὲν φῶς ἀπρόσιτον εἴρηται. 

ΤῊΞ ἘΡΙΘΥΣΕ ΟΣ ΤῊΣ ΟὝΚΟΗΚ5 ΟΚ ΥΊΕΝΝΕ ΑΝῸ Ζγνονς (οἶγο.180). 

ἘΈμΒοΡ. ΗΕ. ν. 1. (1 Τίηι. ἰδ. 15). ἐνέσκηψεν ἢ ὀργὴ . .. εἰς 
ἤΑτταλον Περγαμηνὸν τῷ γένει, στύλον καὶ ἑδραίωμα τῶν ἐνταῦθα 
ἀεὶ γεγονότα. 
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Ἐ(, Τίηι. νἱ. 18). ὁ δὲ... Ποθεινὸς ... ἐπὶ τὸ βῆμα ἐσύρετο 
εὐεὺν ὡς αὐτοῦ ὄντος τοῦ Χριστοῦ, ἀπεδίδου τήν καλὴν μαρτυρίαν. 

Ευβερ. Η.Ε. ν. 8 (1 Τίηι. ἱν. 8, 4). ὁ ᾿Αλκιβιάδης, μὴ χρώμενος 
τοῖς κτίσμασι τοῦ Θεοῦ. .. πεισθεὶς δὲ ὁ ᾿Αλκιβιάδης πάντων 
ἀνέδην μετελάμβανε καὶ ηὐχαρίστει τῷ Θεῷ. 

Τηξορηιϊιῦβ ΟΡ ΑΝΤΙΟΟΗ (εἶνε. 181). 

"αὐ Αμίοί. ἴ. 1. (2 Τίην, {11, 8). φράσις εὐεπὴς τέρψιν παρέχει... 

ἀνθρώποις ἔχουσι τὸν νοῦν κατεφθαρμένον. 

"Ἐαά Αμίοὶ. 11. 16 (ΤΊε. “1. 5; 1 Τίπι. 11. 4 (2)). ἔτι μὴν καὶ εὐλογήθη 
ὑπὸ τοῦ Θεοῦ τὰ ἐκ τῶν ὑδάτων γενόμενα, ὅπως ἦ καὶ τοῦτο εἰς δεῖγμα τοῦ 
μέλλειν λαμβάνειν τοὺς ἀνθρώπους μετάνοιαν καὶ ἄφεσιν ἁμαρτιῶν διὰ ὕδατος 

καὶ λουτροῦ παλιγγενεσίας πάντας τοὺς προσιόντας τῇ 
ἀληθείς. 

αὐ Απμίοί. ἰϊϊ. 14 (ΤΊ. 1. 1; Τίπι. 11. 2). ἔτι μὴν καὶ περὶ τοῦ ὁ πο- 

τάσσεσθαι ἀρχαῖς καὶ ἐξουσίαις, καὶ εὔχεσθαι ὑπὲρ αὐτῶν κελεύει 
ἡμᾶς ὁ Θεῖος λόγος, ὅτως ἤρεμον καὶ ἡσύχιον βίον διάγωμεν. 

ΤῊΞΒ ΙΝΤΕΟΕΙΤῪ ΟΕ ΤΗΒ [ζΕΤΤΕΒΒ. 

[τ [8 Βοαγοεῖν ἴοο πιυασῇ ἴο 88Υ παι Ῥαΐϊ ἔογ ἴῃς αἰ σα! ἐν ργαβεηξϊεά 
ΕΥ̓͂ {πεῖν βίγ]ε, ἀπά ἔπε δββυπιρείοη παῖ 5:1. Ρααΐ πενενγ ἰεἴς ἔοπις 
Αἰΐνε, πο οπα ψουϊά πᾶνε βιιβρεοϊεά ἔπεβε ἰεϊίεγβ οὗ δείηρ ἃ οοπι- 
Ριδίοη. Βαὲΐ ἱπαβηιυς 48 ὯῸ οπα ἤδ8 Ὀξδη ἰουπά ἴο ἄξφην ἴδε 

δοπα βάε Ῥαυϊίπα οδαγαςῖεγ οὗ ϑοηγα βεοιϊίοηβ οὗ ἔπεη)---αἱ ἰεδϑὲ ἰῃ 2 
Τιπιοῖῃγ---ἤοβε ψῇο ἱπηραση ἔπε σεηυΐποηςββ οὗ ἴδε ἰεϊΐεγβ 48 {ΠῸῪ 
Βανε οοπὶα ἄονῃ ἴο (8 ἤανε Ὀεεη σοπΊρε!εά ἴο ἐχεγοίβε πηιοἢ 

ἰησεηυΐ ἰῃ διεπιρίβ ἴο ἀρροτγτίοη ἴῃ πιαίζεγ οἵ πε ἰετέεγβ Ὀεΐννεεη 

5: Ῥαὰ! δηά ἢς σοπηρίϊεν οὐ σοπηρίϊεγβ.0 Βὸγ δὴ δοοουηΐξ οὗ {πεὶγ 

8οΠεπΊεβ ἴῃς βἔυάεηϊ [8 τεΐεγγεά ἴο ἴῃς αὐγιίοεβ οὐ ἴπεβε ερίβεϊεβ ἰῃ 

Ηκαβιίησβ Ὁ. Β.. απά {πε Ἐπμογοϊοῤαάϊα Βιδίϊεα, ἀπά ἴον ἃ ἔσ!εν 

δοοουηΐ, ἴο Μοῦαξι᾽ 5 Η ἰσἰογίοαὶ Ν. Τ. 

Το ἴδοβε ψηο ἀσγεε τῃδϊ ἴῃς ργοδίεηι ργεβεηΐεαά ὈΥ ἴῃς 8ιγε ἀπά 

{πε Πἰδβιογίςδὶ βεϊζείησ οἵ ἴῃς Ῥαβίογα[8 8 ιηϑοϊνεά, θαξ ἠοῖ ἱπβοίυδ!ε, 

411 δειεπιρίβ ἴο ἀεοοπηροβε ἔπεβε ἰεϊΐεγβ ψ ἢ} βεεπιὶ ὑῃργοβίδθίε. 

ΤΠεγε ἰβ βδουπά βεηβε ἰπ ἴῃς οἷά βοῃοίδβεϊς πιαχὶπὶ: “ Επιία ποη 8ιηξ 

πιαεἰρ! ςαηάΔ ργϑεῖεγ ἡεοεββίςαϊεπὶ ". Τῇε οαβε οἵ ἴῃε Ῥαβίογαὶβ ἰβ 

ποῖ πκὸ ἴπαξ οὗ 2 Οογίπιῃίδηβ, ἱπ ῃο ἢ ραυδί ]6 γεββοηβ ΠΊΔΥ ὃς 
Δ]Περεά ἔον {πεογίεβ οἵ ἀἰβίοοδξίοη. ΤΠεγε 8 πὸ αἰ σι Υ ἴῃ ργεβεπείησ 
βυσῇ δὴ ουκΐηε οὗ 1 Τίπι. ον 2 Τίηι. οὐ Τίς. δ8 ν1}} πον ἰξ ἴο Ὅε ἃ 
βίησίε Ιεξζες, τ 48 πηυσῇ ἀν οὗ ράγροβε δ8 ἃ δομα βάε ἰεῖζεν--- 
Ὡοΐ ἃ (Ο]]ε3ε ε888γ---ολη Ὀε ἐχρεςζεά ἴο ἢανε. 

ΨΟΙ, ἵν. 6 
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Βυξῖ ἐνεῆ Ψψεγε ΨψῈ ἴο σγαπῖ, οπε πιοπιοηΐ, ἴπδί τῆς βέγίε δηά 

Βἰβίογίοδὶ σοηβίἀεγαϊίοπβ πιυϑὲ ργεοϊαάς ἃ Ῥαυϊπθ δυϊπουβῃρ ἴογ 
τῃεπι, γεῖ, της ηεχξ πιοπηεπῖ, ψε βπά ουγβεῖνεβ οοπέγοπιεά Ὁ. τηογε 
βεγίουβ οδ]εςζίοηβ ἴο τῆς τῆδογΥ οὗ σοπιρ ἰΔτίοη. Τὸ Ῥεφίη ψίτῃ, τῆς 

Ὠἰβεογίςδι ἀ ἜσαΥ ργεβεηϊεά Ὁγ ἴδε ρεγβοηδὶ δηά ἰοσαὶ γεΐεγεησεβ ἰπ 
τῆε δάπκίτεάϊν Ῥαυϊίπε βεοιίοηϑ ἰβ ἰπϑαγπιοιηίδθίς, οα ἔπε Ὠγροῖμεϑ8ι8 
ἴῃδῖ ἴῃς ψῃοῖε οὗ 851. Ρδυ 5 Ὠἰβίογῃυ ἰβ οοηξαίπεά ἰη ἴῃς Αοΐδ. 

Αραΐπ, σψἱτῃοαΐ ἀδίηρς νἱοεηΐ ἰαησύυαρσε δρουϊ “ἔογρεγυ,᾿" ἰξ 5. ποῖ 

ΕἈΒΥ ἴο ἐχρίαίη γν τῆς δἰερεά οοπιρίϊενς βῃου!ά ργεξεηά ἴο ὃε 8ι. 
Ῥαυ!. Τῆε αδβογίρείοη οὗ ἃ Ὀοοῖ ἴο δὴ ποπουγεά παᾶπὶῈὲ 88 ποῖ ἃ 

ργεσεάεηξ σοπαϊξίοη ἴο ἰ8 ἀοσερίδηςα οὗ Δοσορίδο! εν ἰη Πα ρνεϊηχίεἶνα 
Οἤυγοῆ. Ηδεῦγενβ, ἀπά ἴῃς 8ο0- δά Ερίβεϊε οὗ Βαγπαραβ, απά δε 

Ἐρίϑβεϊιε ἴο Ὀἱορηεῖα8 ἀο ποῖ οἰαἰπΊ ἀῆγοης ἃ8 ἔπεὶγ δυΐῆογβ. ΝΒ οενοῦ 
ἰξ ναβ ἴῃδξ ργοάυςεαά ἔπε Ῥαβίογδβ, ἢς ψὰ8 ᾽υ8ῖ ἃ8 σοοά 4 ργδοίίοαί 
ΟὨ γί βείδη 48 ϑι. Ρδαΐ ῃἰπηβεῖξ; ἀπά ἢς ἢδά πὸ σοπιρε!!ης τεαβοη ἴὸ 

Ὠίάε Πίβ ἰἀεπιϊγ. Τῇα οα8ε οὗ 2 Ρεΐεγ ἰβ αἰβεγεηί. Τῇηαὶ ερίβείε, 
πνϊοενογ ψγοῖα ἰξ, νγᾶ8 αἰ νναγβ γεοκοηθά ἃ αἀἰβραϊεά ὈοοΚ. 

Αραΐη, ον ἄγε ψὰ τὸ δχρίδίη ἴῃς ποπουγαδία ἀ86, σεγίαίηΥ ὉΥ 
Ῥοΐγοδγρ, ἀπά ργορδθϊν Ὁν ΟἸεπιεπὶ οὗ ἔοπιε απά ἱρπαιίυβ, ωοὲ ἴο 
τιοηίοη οἴδεν ἰαῖεγ βεοοπά σεηΐωγΥ νγίζεγβ, οὗ ἃ ννογῖς ψῃ ἢ ΟΠΙΥ δρ- 
ρΡεαγεά, ἐχ δ γροίδεδὶ, ποῖ δαγιίεν ἤδη 90 Α.Ὁ.  Αηά, ἔαγίδεν, [δ ἴΠ686ὲ 

ερίβεϊεβ αγὰ ἀπε ἴο ἃ σοπιρί!εγ, ἢς πγυϑὲ πᾶνε Ὀξεη ἃπ δχίγδογαϊ Αγ 
οἷενεν ἤδη, ἃπά αυἰζε σαραῦίε ποῖ οηΐῃ οὗ βιρρεπιεπείης ἔπε Ραϑαυϊπα 

ἔγαςπιεηΐβ, Ὀαϊ οὗ εὐἀϊτίησ Πεπ]. Νον ὉΥ ἴπε γεαῦ 90 Α.0. Τίπηοῖη γ᾽ Β 

ΠΑπΊῈ Παά Ρεσοπια νεηογαῖεά ἰπ ἴῃς Οπυγοῆ. [18 ἰξ {{κεῖγ ἐμαῖ ἃ 
ΟΠυγοδηιδη οὗ {παῖ {ἰπ|6, υυγιτἰηρ ἴοο, 88 ἰβ δ]εζεά, νυ δη δοοίεβί- 

Δϑίϊοα! Ὀΐα8, σουϊά ἤανα ρευγπιτεά (ες ρυδ]οαϊίοη οὗ ἰεξτξεγα ψἢϊοῆ 

σεγιαὶπὶν αῖνε πε ἱπιργεββίοη οὗ Τἰπιοῖἣν 48 ἃ ποῖ νεγῪ ἤεγοίς ρεῦ- 
80ηὴ ἢ Τῆε ἐγεαϊπιγεηὶ οὗ [ἰη8 (2 Τίη,. ἱν. 21) γαΐβε8 ἃ βἰπγαγ φυσδβείοη, 

Α ἐγδάϊείοη, ψῃϊοἢ πὸ ομς ἢδ8 Ἔνὸγ αὐυδδβιίοηεά, ΠΑπΊ68 [«ἱπ.8 48 δα 
βγβὲ Ὀίβῃπορ οἵ ἔοπιε ; ἢς βυβδοτγάϊπαϊε ροβίϊίοη ἢς οἼσςσυρίεβ ἴῃ ἘδΙ8 

Ιεξῖεν 8, 858 ϑαϊπιοη ἢδ8 ποίεά (1ηπἰγοά. Ν.Τ. ρ. 411), υἱέας ἱπίο! σὶρ! ας 
1 8ι. Ραμ! νδβ ἴῃς δυΐῖπογ οὗ ἰξ. [τ ἰ8β, ου πε οἵπεν ἢδηά, εἐχίγεπηε! Υ 

ἀπΠΚοῖγ ἕηδῖ δη εαϊῖον οὗ πε γοαγ 90 Α.Ὁ., πὸ Παά 20 βογυρίε ἴῃ 
συγιεἴηρ ἰη 81. Ῥαυ 8 παπιε, ψουά ποῖ ἤανε ρίνεη [ἷπυ8 ἃ πιοῦα ργο- 

πιϊηεπὶ ρίαςε. 

ΤὭεβε ἃγὲ ἃ ἔενν οὗ ἴῃς αἰ σου 68 ψἰσἢ πᾶν 6 ἀγρεά οη ἴδε 

ἐγδαϊτίοηδὶ 8146 ἴῃ τἢϊ8 ““ σοηξεβῖ οὗ ορροβίξε ἱπιργοῦδθι τε 8 ̓̓, 
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ΑΝΑΚΥ͂ΒΙΒ ΟΕ ἷ ΤΙΜΟΤΗΥ. 

“Ομαγά ἐπε ΠεῤοΞὶξ." 

Α. 1.1, 2. ϑαϊυϊξαιίοη. 

Β. 1. 3-20: Τῆε Οτίβίβ, απὰ ἴῃς Μεη--- δὰ] δηὰ Τἰπιοίῃγ. 

(α) Τῆε Οτίβίβ: 3-11. 

(1) 3-7). Τε πιοῖῖϊνε οὗ δε Ἰεῖζες ἰβ ἴοὸ ργονίάς Τἰπιοῖπυ νυ ἃ πηεπιογδη- 

ἄυπι οἵ ρτενίοιιβ ογαὶ ἰπβίπιςιίοηβ ἔογ ἴπε ςοπιραιίπρ οὗ ἴοδε ψνῇο 
ταϊβο νου δ δηὰ ἱφπογαπεν επάεανους ἴοὸ ορροβε ἔπε ἴψᾶνν τὸ τἰδς 

αοερεὶ. 
(2) 8:-1:. ΤἼϊβ ορροδίτίοη 18. γε] ν ἕδοιίτίοιιβ; ἱπδβπιυςο ΒΒ 88 ἴῃς [ἂν ἀπά 

ἴδε Θοδρεῖ ἅγε, δοιϊἢ οὗ πεπῃ, ννοτίκίηρβ οἵ ἰανν, Οοά᾽β ἰανν, ἰδε Βπαὶ 

οἄυβε οὗ ννΠς ἢ ἷ8 τἰρδς οοπάυςι. 

(δ) Τῆε Με : 12-20. 
(1) σ2-:7. δι οννη βρίγιξααὶ Πἰβίογυ {ΠΠυβιγαῖεβ τλῈ ἔα πἀαγηθηῖα!γ ἰάδη- 

εἰςαἱ πιογαὶ Ὀαβὶβ οὔ ἔς ἴψἂνν ἀπά τῆς Οοβρεῖ. Ῥϑὺὶ] παὰ ὅδε “" ἔδιτἢ- 
[].,᾽" τγυβονογίῆγ, ψΠς ὑπᾶάσον τῃς [ἀνν; ἰπεγείογε Ομ σίδὲ ραγάοηδά 
᾿ὴϑ νίο!εηξ ορροπίτίοη το ἴῃς αοβρεῖ, Ὀεοδυδβε ἰξ ννὰβ ἄπε ἴο ἱρηοόγάηςε, 
του ἃ βἰηξωϊ ἱφποαποθ. Μοζεονεσ, τ 8 νυ πος ἰσαπβδοιίοη---ἢς 
τεαπηρῃ οἵ ΟΠ τβε᾽Β Ιοπρ-βυβεπηνς ονεῖ Ῥαὺ}᾽ 5 βίη! δηίϊα ζοηίβι---ἢλβ 
8δη επδυστίηρ νᾶμε. [ἰ ἰδ Δη οὐ᾽]εςῖ ᾿Ιεββοη ἴὸ εποουσγαρβε ἴοὸ τερεηίδποα 

βίπποτῖβ ἴο ἴῃε ἐπά οἵ τἰπἸ6. ΑἸοεν Ρὲ ἴο αοά! 
(1) 1:8-2οϑ. Τδε ρῥγεβεπὶ σβατρε ἴο Τἰπιοιῆν, αἰ πουρὴ [τ ἱπηπιοάϊαςς Ἔχοὶτ- 

ἱπῷ οαυδε ἰβ ἴπε τεσεης δοιίοη οὗ Ηγπιεηδυβ δηὰ Αἰεχδηάες δηᾶ πεῖς 

[οϊοννεῖβ, ουὐρῶς ποὶ ἴο θὲ πεῖν ἰπ ἰἴ8 βυδδίδηςε ἴο Τἰπιοίῆγυ. [ἴὲ ἰβ 
Ῥταςείςδ!γ ἰδεπεῖςα! ψ ἢ ναὶ ἴπα ργορῃεῖβ χανε υἱΐεγάπος ἴὸ δὲ δίβ 
οτάϊπβιίοη. 

Ο. ἰἱ., 1, Ὗς ἰουπάλιϊοῃβ οἱ ϑουηὰ Ποοῖίτίπα. 

Ἑαϊβε ἰθδομίηρ ἰ8 πιοβὲ εβεοιϊιδ! οοπιραιεὰ ἱπάϊγες εἶ; ποὲ ΌΥ οοπίγονεσδυ, 
“ν1} 115 περδιίοπδ, δῖ ὃν χαϊεῖ, ροβὶεῖνε ἰουπάδιίοη ννοτκ οα ννίςἢ ἴσὰς νίεννβ δδους 

“οὰά ἀπά Μδη Ἵοδὴ ὃε Ὀαβοά. δε Ὀερίη τθδη υνἱἢ :-- 

(α) ἰϊ. 1--ἰϊϊ, σα. Ῥυδὶ]ὶς Ῥγαγοσ. 
(1) 1. «-7. 118 υπηΐνετβδ] βοορε; δηὰ πε Ὀϊνίπε βαποιίοη ἔου οδιί μοι οἰ ἰπ 

Βυχίδη βυτηρδίῃγ. 

(2) ἰϊ. 8--ἶἰἰἴ, τα. ὙΠε Μίηίβιοτ οὗ Ῥυθὶ]ὶς Ῥγαγασ: πηδῦ, ποῖ ννοσιθη; ψἱῃ 

ἃ Ἰυάρσπιεπι 45 ἴο τῆς ἴσυς ἑπποιίοη οὗ γοπιαη ἰῃ τῆς ΟΠυτοῖ ἀπά ἱπ 
ϑοοίεϊν. 

(8) ἐν]. τ δ-τ6. Τῆς Μιηίβεγυ οὗ τῃς Ὀϊνίπε ϑοοίεϊγ. 

(1) ᾿ δ-7. Τῇαε αυδιβοδιίοπβ οὗ ἴῃ δρίβοοριβ. 
(2) 8-10, 12, 13. ΤῊ ᾳυαὶβοδιίοπβ οἵ τς ἀεδοοηβ. 

(3) 11. Τα αιυα)βοδιίοῃβ οὗ τνοσλεη ΟΒυγο ἢ -νουκεσβ. 
(4) 14-ι6. Οδυκίοη το ΤΙπιοιδν 1εδὲ ἣς βῃου!ὰ ὃς τεπιριεἃ το τπἰπίς ἰπ68ε 

ἀειδιῖβ ετἰνίαὶ, ἰπ σοπιρατγίβοη νυν ποτε οδνίουεῖγν βρίπτυδὶ τπίηρδ. 
Τῆς ἱπιροτίδπος οὗἨ τυῖεβ ἀδρεπάβ οἡ τῇς ἱπιροτίδηος οὗ ἴπαὶ νι 
ψὨΙΟΣ δεν ἃτα σοποετηεά, Τῆς ΟΒυτοῦ, ἕο ννῇοβε πιϊπίβίογβ γυ]εβ 
πᾶνε θδεπ ͵υ8ὲ ἰαϊὰ ἄοννη, ἰ8 ἴδε στεδῖεβὲ ϑοςίειν ἰπ τῃς τνοσὶ ἃ : πυτηδη, 
γεῖ ἀϊνίπεῖν οτἰψίπδιθά δπά ἱπβρίγεὰ ; τῆς ουδε οἵ αο ; πη εχιεπβίοη 

οὔ τπε Ἱποατγηδίίοη. 
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Ὁ. ἰν. Αἰτεβῇ νοτὰ οἵ ρεορῇεου (8βεε ἱ. 18) δϑἀγεββεά ἰο ΤΙ πιο ἴπ ἢἰβ ργεβεπὲ 

οῆοε. 

(α) 1-5. Τῇε ἔαϊδε τεδοῃίηρ τῆοτα οἰεαεὶν ἀεβηεά 88 ἃ βρυγίουβ δϑοειϊςβπ). 
ὙΠὶβ 8 ςοπάἀετηηοά, α ἡ γέίογὲ, ΌΥ οοπδίἀετγαιίοπβ (1) οὗ πε ἀεδοϊατγοά οδγαςο- 
τες δπά οδήεςι οὗ πε πιαϊετίαὶ ογεδίομ, δπά (2) οἵ [πε ρυτίἔγίπρ εἴδεσι οὗ 
Ὀεπεάϊοι!οη8. 

(δ) 6-16. Τῆε βρυτίουβ δβοειίςβπ), πονγεναῖ, 88 ἰξ πηδηἰ δθίβ ̓ ἴ56 1 ἰπ ῥγαςιίςς, 
ἰ6 Ὁεδι οοπηραϊοά (1), 6-1ο, Ὁ ἴμε Ομυτγοῦ ἰεδοθεῖ βμοσίηρ δ ἐχδλπιρὶα 
ἰπ ΗΒ οὐνη ρεζβοῃ οὗ βεπυΐπε μοὶ ἰπεβ8, ἀηὰ (2), 11-16, ὈΥ ἃοῖῖνε ρδβίογαὶ 

οἄτε, οουγάβεουβ ουϊβροίκαπηεβθ δηὰ τῃς ἀπΠ]ίρεηε ουἱναίοη οἵἉ 411 αοά- 
Εἴνεη πιϊηϊβίογίδὶ στᾶςαβ. 

Ἑ. ν. τ---νί. το. ΤῊΪΒ παῖυγα Πν βυρσρεβίβ ἴῃς βρεοϊβοδιίοη οἵ ἀϊγεσιίοηβ ἴογ δλά- 

τηϊηἰδιίσαὔοη οἵ ἴπε ΟΠυγοῃ Ὀγ ἃ Εδίπεγ ἰη αοά. 

(α) ν. 1,2. Ηε πιυβὲ ποὶ ἄεαδὶ ννἱτἢ 18 ρεορὶς ἐπ παϑ5ε, Ὀϊ ἱηἀϊνί ἀπ }}γ. Ηδ 
οᾶπηοι ἰτεαὶ δἰῖκα οἱὰ πηεη δπά γουπρ τηξη, εἰ ες οπιεη ἃπὰ γουπρες 

ΨΟπΊαΠ. 
(δ) ν. 3-16. ὙΠΕτε 8 οπε ς[488 οὗ ἴῃς Ἰδίτν ἴῃ ραγιουϊας ν Πϊςἢ, θεσαυβε {ΠΕ 

δᾶνε ἃ βρεοίδὶ οἱδίπι οἡ ἦε Ομυγοῃ, πεεὰ ἃ ἀϊβογιπιϊπαιίηρ σάτα : {ΠῈ 

νάονβ. Τῆς Ομυσγοῖ σδπποὶ αβογά ἴο βυρροτῖ 411 ννἱάοννβ, ποῦ ψουἹὰά τ 
δε τίρῃι το τεϊϊενε τπεὶγ γαϊδιῖνεβ, ἱζ ἴεν αν δην, οὗ γτεβροηβί 1  ἴοσ 
τῆςπι. Οοπβεαυςηθν, ποης οδη ᾿ς εηίεγεά οη ἴῃς [15ὲ ἔοτς τεϊϊε θὰ ἴΏο5α 

ονεσ ἃ ςεγίδίη ἅρε, ἀπά ννῃο ἤᾶνε ἃ ζοοά γεςοσγά ἔοσ οοῃβίβξιεπε Οἢγίβείδη 

1ἷνεβ. Ὑουηρ Ψψίάοννβ δδὰ Ῥεῖίεσ πηᾶγγυ δραίῃ. 
() ν. 17-25. Τῆε αιεδβιίοηβ οὗ Οπυγοῦ ἤπδηςε δπὰ ἀϊβοὶ ρ! πε, 48 ἴμεν οοη- 

οοση νίάονβ, βυρρεδῖ γεςοπιπηοπἀἀδιίίοπθ οα ἴδε βᾶπιῈ βιιδήεοῖβ, ΔΒ ἴΠῈῪ 
φοποδίη ἔπε ῥγεβογίασβ:: (1) 17, 18, ἤπδηςε ; (2) 19-25, ἀϊδοὶρ᾽ πε, νἱτὮ, 

23, ἃ ρΡαγεπιποῖῖοδὶ ρογβοηδὶ οουπβεῖ ἴο Τἰπιοίῆν, βυρφεβιεά ὃν ἴῃς νοτγὰ 
ῥῆγα ἴῃ 22. 

(4) νὶ. 1,2. ΕὐυΠπρ ῥχίποίρ᾽εβ ἔογ (πε οοπάυςϊ οὗἩ Οἢτίδιίδη8 ΠΟ ἅτε βίανε, 
τοννατἀβ μεδίμεη δηὰ Οἢγίβεϊδη πιδβίεσβ γεβρεςίνοϊυ. 

(6) νὶ. 3-19. Αὄτίρμε Ἰυάρτηεης ἰη 411 τπ686 πιδίτογβ ννδίς ἢ θεοὶ οὺγ δὲν 

"πε ἀερεπάβ ου τἰρῃι Ῥάβαὶ οοηνίοιίοηβ 88 ἴο τῆς για ναῖπεβ οὗ {πίηρβ 
τηδιίετίδὶ δηά βρί τυ]. 

(1) 3-1ο. Τῆς [Α8ε τδϑοποῦβ τανογβα (Πα ἴτὰς ογάδγ: ἴμεν τεραγὰ γεϊρίοι 
88 ἃ βυρ-δεοιίοη οἵ ἰῃς νοι! ; ὑνβεγεαβ ἴμε ννογ ἃ ῃδ8 118 οὐνῃ ρίδοε--- 
8η Ποπουγδῦϊε ρίαςε---48 βυδοτάϊηπδϊιε ἴο γεϊ ρίοη. 

(2) 11-16. Α ὄ8οἱ εσπιη δάϊυγδιίοη το Τἰπιοίμν το δάπετζα ἴο τῆς ργίποὶ [68 Ἶυδὲ 
1λἱϊά ἄοννη ; δὰ 

(3) 17:19. ἴο υτρε ἔπε οὔβεγναπος οὗ ἔπθπὶ ὕροη ἴπε ννε]]}-ἴο- 0 τηοπΊθοτα. 
οὔ τῆς ΟΠτβιίδη ϑοςίεῖγ. 

Ἑ, νὶ. 20-2:. Εἶπαὶ ἀρρβᾶδὶ, βυπιπιῖηρ ὉΡ ἴπῸ Ρεγεηπίδὶ δηϊδψοπίβπι δεῖννεεη. 
Τπδσζαςῖοσ (1π6 πδίμγαὶ ἔγαϊε οὗ με ἔδ 1) δηᾶ τηεγα ἰπιο οι Δ] 15η}. 

ΑΝΑΙΥΒΙΒ ΟΕ 2 ΤΙΜΟΤΗΥ. 

ϑηγεμηι Οογάα. 

Α. 1, 2. ϑαϊυϊδιίοη. 

Β. 1. 3-οἰϊ. 13. Οοῃδιἀογαιϊίοπθ νυ μίομβΒ βϑῃουϊά βιγεηρίμπεπ Τἰπιοίγ᾽Β πιοταὶ 
οουγαβε (α, δ, εν ἃ, δ), ἰητεγβρεγβεᾶ νν] ἢ Ἄρρδαὶβ το ἢ 18 ἰουδιν (α, β, γ᾽ ὃ, ε). 



ΙΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ ὃς 

(α) 3-5ψ. Ῥαυ 8 τπουρῃιδ οὗ, ἀπά ργαγεῖβ ἔογ, Ἀἰπὶ; δπὰ Ῥδυΐ 8 τεοορηϊείοη οἵ 
Τιπιοιῆγ᾽ 8 δ. 

(δ) 6,7. Απ οδ]εςεῖνε ἕδος ἰη ΤΙ πιοῖῃγ᾽ 8 οννῃ βρίτίτυδὶ Πίβέογυ : 8ἰβ ογάϊηδείοη ; 
βίηος ἤθη ἴδεγα ἰ8 αναιϊδῦ]ε ἕο ἢἰβ υδε, Ῥοννεγ, [ψονε, απὰ Ὀἰβςοϊρ]ίηςε, 
ἴῃε γ1δ5 οἵ σοά. 

(α) 8-ιο0.0 Αἡ ἀρροδὶ Ὀαβεά οἡ τπουρῃβ οἵ τε αοβρεῖ, ἃ5 ἔμ ε ρονγεῦ οἱ 
Οοά. 

(6) τσ, 12. Ῥδυ] 8 οννὴ βιεδάξδβιπεβϑβ. 

(β, γ) 13, 14. Αρρεοαῖβ δαβεὰ οἡ ἰογδίιυ ἴο ἴᾷς πυπχλη τεδοδεῖ, ἀπὰ ἰὸ ἴῃς 
Ὀϊνίης ϑρίεγι. 

(4) 15. Τδς ἀείεττεηϊ Ἄχδπιρὶς οἱ ἴῃς ἀϊβογαὶ οἵ Αβία. 
(ε) 16-:8. Τς πΒεἰπιυϊδλτηρ ἐχᾶσταρὶε οὗ Οπεβίρδοσιβ. 

(δ) 1. 1,2. Απ δρρεδϑὶ ἴογ [85 ργονὶβίοῃ οὗ ἃ βυσοεββίοη οἵ ἰΙογαὶ τεᾶςπεγβ. 
(ε) ἰϊ. 3-13. Αἡ ἄρρεδὶ δαβεᾶ οἡ "πε νγογὰ οἵ πε Οσοββ᾽᾽ ; ἐ.ε., ϑυδετίης 

8 [Π6 ρῥγεοεάεηι οοπάϊτίοη οἵ ρίοτυ. Τηΐβ ἰβ εχεπιρ πὰ ἱπ ἴῃς ἐγ! Υ 
δηδίορίεβ οἵ [δε βοϊ ϊεσ, ἐπε δἰῃϊεῖς, ἀπὰ ἰδς δεῖ ἀ-ἰἀθουγεγ ; ἴῃ ἴῃς δου] 
εχρεζίεηςεβ οὗ [εδὺ8 ΟἸγίϑε Ηἰπιβεῖξ, δηά οἵ Ραυ!. 

Ο. ἰἰ. 14-26. Θεπεῖδὶ εχμογιδιίοηβ ἴο Τἰ πιοῖῃν 48 ἃ ΟΠυγοῃ τεδοπεσ, ἃ8 τεζαγάβ 

(α) 14-18, τε ροβίεῖνε δΔηὰ περαῦνε Ββυδ)εοι-πηδῖῖες οὗἨ Πἰβ ἰπδίγιςιτοη8 ; (δ) 190-21, ἴῃ 6 
ἔτος δηὰ ορτἰπλϊβεῖς ςοηςεριίοη οὗ [6 ΟὨυτοῖ ἴῃ τεϊδιίο ἴὸ 41] ἰδᾶομεῖβ, τὰς δηὰ 
ἔλϊβε ; (ε) 22-26, ἴμ ρεγβοπαὶ εφυΐριμεπε οἵ ἴς ἴγῃε δδοπεσ, α πὰ ἢ ἰγεδϊπηεηὶ οὗ ἴῃς 

εἰτίηρ. 

Ὁ. ἐἱϊ. τοῖν. 8. Α ψνογά οὗ ργορῇεου βεϊτίηρ ἕο }--- 

(α) 11. :-ς. Τα ργδοιίςδὶ βῃοτίςοπλίηρβ οἵ {πε [486 ἰδ εσβ. 
(δ) ιἰϊ. το- 17. Α τεοδι!πρ οἵ Τἰπιοῖμγ᾽ 5 ραβὲ βρίγίτι] Ὠἰβίογυ : (1) 1ο- 13, ἴα 

οοπάϊιίοηβ υηᾶες νυν ἢ ἢΐ8 ἀϊβοὶρ βαρ Ὀερδη; (2) 14-17, ἴδε ΠΟΙ Ρεῖ- 
ΒΟΠΒ ὉΥ ϑνῆοπι, πὰ τπὸ βδογθά ψτίεἰπρα ὁπ νος, Πίβ γουτῃ πδά δδδη 
πουτίβπεά, 

(ε) ἰν. 1-8. Α οσοποϊυάϊηρ βοίεπηη δάϊυγδιίοη ἴὸ ρίδΥ {πε τῇϑη ΜῈ ἔπαγε 8 
Ἐπι6. ΑΒ ἔογ δαὶ, ἴῃς σοηΐεϑι ἰβ ονεσ, τῇ σγονψῃ ἰ8 ἰπ βίρῃιϊ; ἴπεγα ἰ8 ἃ 
αόνγη ἴον Τιἰπιοίῆγ, ἴοο, {ἢ Πα ἰαΐκαεβ Ρδυὶ β ρίαςε. 

Ἑ. ἰν. 9-22. Ῥεγϑοηδὶ ἀεῖδι]8 : [πϑιγυςιοηβ, 9, ΣΙ, 13, 21; Νεν8 δϑουῦ οἵδε 

τασθετβ οὗ ἴπ6 Ῥαυ]ίης οοιηγαάεβῃΐρ. 1ο, εἰ, 12, 20; Α Μαγηΐπε, 14, 15; Α τεηγίηΐβ- 

σαηςα ἂπὰ ἃ Ἴοοπἤδεης πορε, 1τ6-18 ; ϑα]υϊαιϊίοηβ δηὰ ριεεϊίηρβ, 19, 21; Εἰπαϊ 
Ῥεπαάϊςιτίοπ, 22. 

ΑΝΑΙΥΒΙΒ ΟΕ Τιτυβ. 

“ Μαϊπίαϊη Οοοά Ῥγονᾷς." 

Α. 1. 1-4. ϑαϊυϊδιίοη. 

Β.ὶ. 5.16. Τῇε ροϑίξίοη οὗ αῇαϊγβ ἰῃ Οτεῖθ, νος (α), 5-9, πεοεβϑίϊδιεβ ἴπδὶ 

τὰς ἐουπάλιοπ οὗἩ Οἤυτοῦ οτραπί βαιίοη---ἣς ργεβογιεγδῖε---ῦς τνεῖ] δηὰ τυ γ ΙΑἱᾶ ; ἴῃ 
νῖενν οὗ (δ), το-16, ἴα παῖυγαὶ ᾿πηγυ ] π 688 δηὰ δα οπδγαςίες οἵ {πῃ ρεορίε, ἀρρταᾶ- 
ναϊφὰ Ὀγ [ενν 88 ἱπυπιογαὶ βορῃϊβιγίςβ. 

Ο. ἐἰ. τοῖν, χα, Ηεδάβ οὗ πεοδββᾶγυ εἰ επιεηίδγυ πιογαὶ ἱπβίσυςιίοη ἔογ τς Οτεῖδη 

[οἴ κ. 

(α) ἰϊ. :-1ο. Εος ἀρεὰ πιεη δπά αρεά ννοπιδη ; ἴογ γουπρ' Ψοϊηξῃ δηὰ γοιπῦ 

τηεη--ἀὰά νῆδι ἰ8 βαϊὰ ἀρουῖ ἰῃεβὲ ἰδιῖες δρρίϊεβ αἰϑο ἰο Τίτυβ---ηὰ 
βίανεβ. 

---.-ὄ -- .. 
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(δ) ἰϊ. 11-156. ΤΕ εἴεγηδὶ βδηςιίοη ἔοσ τπΐ8β ἰπδίβιθδηςε οα {86 ργδϑοίίος οἵ εἷε- 
τηδηϊσγυ νἰγίυ 68 ἰδ ἴῃς 411-επιργαοίπρ βοορε οὗ ἔπε αοβρεῖ οἵ αοἀ 8 ἀτᾶσε; 
ψΒῖο ἢ ΠΔ48 Ὀεδη νἱβδὶν πιδηϊεβιεὰ, ννἱἢ [8 ο411] ἰο τερεπίδηςς, ἰἐβ δβδβυγ- 
δηςε οἵ Πεῖρ, δηὰ [15 ςεγίδίη ἤορς. 

(ε) 1. 1, 2. Οδεάϊεηςος το {Π6 οἶν!! αὐςδβοτίτν ἰ8 180 ἃ ἀοβρεῖ νἰτίας. 

(4) 11, 3-7). ὙΏεΒ6 ἰπβίγυςεἰοηβ ἀγὲ ποὶ ψίνεπ ἰῃ ἃ βρίγίϊ οὗ βυρεγίογιιγ. γε 

οὐγβεῖνεβ ὑνετε ὁποα ἰπ ἃ5 ὈδΔα πιοσαὶ σοπάϊοπμ 88 ἃσὰε ἴδε Οτείδπβ, ἰξ 

ποῖ Ψψοτγθς, πε} τὰ οάπις ἴο Κπονν, δηά ἰε8ὲ {πε ἴονε οὗ αοά, υππιοείιεὰ 

δηά βανίηρ. 
(4) [1, 8-1τ. [π οοποϊπδίοη, ἴῃ 6 δυπὶ οἵὨ 411 ἰδ : [,οἱ τῆ 6 ῬΘορ]α πιαϊπιδίη γοοὰ 

ψοτκβ, δηᾶ βἤυη ὕ86]ε88 βρεουϊδιίοηβ. [εἰ Τίτυ8 ποῖ Ὀς ἰὰχ ἰπ ἀεδί πο 
ψ ἢ Ἰεαάετβ οἵ {πε ἔδῖβε εδοπίηρ. 

Ὁ. 1}. 12, 13. Ῥετγβοηδὶ ἱπβιγυςτοηβ. 
Ἑ. (11. 14. Οοποϊυάδίηρ δυτηπΊαγν, τερεδιίηρ τς τεδοξίηρ οὗ 8-11. 

Β. ιἱϊ. 15. ΕἸπηαὶ] βαϊ υἱδιίοη. 

ΤῊΕΒ ΤΕχΧτ. 

Τῆε ἰεχὶ ψῆῃϊοῇ ἰ8 ργϊηϊεά ἄρον ἐῆς ἐχροβίτίοη ἰ8 ἰῃ {πε πιαίῃ 
ἴῃ οὗ Ννεδβίοοιί αηά Ηογί. ἴῃ ἃ νεγὺ ἔενν σϑβεβ οἵδε γεδάϊησβ ἤανα 
ὈεαΩ δάοριεά ἴῃ τῃϊ8 εχ (βεςα 4.ς. 1 Τίπι. 11, 8; Τίς, (1. 4,111. 9); ἀπά 
ἴῃ 8οπς ρίαςεβ {πεῖγ ραποϊζυδιίοη ἢ48 Ὀεεη πιοάϊβεά, 

Τῆς ἀῤῥαγαέμς ογέξίοι5 ἰδ ὈαΒεά οὐ τῃαϊ οὗ Τιβοπεηάογβ εἰσῃτῆ 

εὐἀϊτίοη. ΤΆ γεδάϊησβ οὗ ἰδῆς ΟἹά [,φΔξὶη ἔγασπιεηΐβ, νυ, Οοά. Ἐγίβίω- 
δε βί8, ἕανεὲ Ὀεεη δάάεά, απά ἔῆε γεΐεγεποεβ ἴο πὰ (5έσμίμηι) Πᾶνε 
Ὀεδη φίνεη δοζογάϊησς ἴο ἔπε εὐϊϊίοη ὈΥ ννγείγίοῃ ἰῃ πε Νίεηπα 
Οογρμς ϑογίῥέ. Εροΐος. Καὶ. ΟΥ̓ τῆς υπςοία! Μ58. οἰϊεά ὃν Τίβοῃ., ΒΕ, 
(Οοά. Ῥεϊγοροίαπαβ, οΥ ϑαηρεγπιδηθῃβίβ, ἰχ. οὐ χ.) ἢα8 ποῖ Ὀεδῃ 
ποῖεά, βίηοε ἰζἴ ἰ8 πΊεγεῖν ἃ ἰγαπβογίρί οὗ Ὁ, οχ δε οἵπεγ παηά, ἰΐ 
Πα8 Ὀεδη 1πουρσῆς Ὀεδβῖ ἴο οἷζξε Ῥοζῃ Ες δηά Ο;ς, βίπος ἰξ ἰβ ποῖ ςεγίαίῃ 
τῆαξ (πε ἰαξίεν ἰ8 ἃ σορὺ οὗ πε ἰογπιογ, τῃουσῇ Ὀοΐἢ ἀγὰ ἀεγίνεά ἔγοηι 
ΟΠα Θχεοπιρίαγ. 

Οηἷν ἴδε πιοϑὲ ἱπιρογίαπξ συγδίνεβ ἀγὰ πιεπιίοπεά ἰῃ ἔπεβε ποῖεβ. 
Τῇε γεδάει ἢ} απἀετβίαπά παῖ (ἢς αἰεβιδείοη οὗ ΚΠΡ σαγγίεβ ἱτῃ 
1ἴ, ἰῃ πχοβῖ οα868, [δὶ οὗ ἴῃς σγεδὲ θυ κ οὗ ἔπε οσυγεῖνε 55. Νείξδεῦ 

Βαβ ἰξ Ῥεεὴ τῃπουσῆξ ἀνίβαν!ε ἴο οἴϊε ([ἢ6 πιογεὲ οὔβουγε νεγβίοηβ. 
Ενεη [ἢ {πεῖν γεδάϊησβ ψεγε ογίτἰσα!ν δβοογίαίπεά ἔπὸν σψουά ποῖ 
ΟΔΓΓΥ πιυσῇ μεϊρῃῖς,. ον ἃ βἰπ) αν γεάβοη ραϊγίβεῖς οἰϊατίοηβ ἂγὰ 
βραγίησίγ υϑεά. ϑαρβ)οίηξά ἰ8 4. [ἰδὲ οὗ ἔπε δυϊπονίεἰεβ οἰϊεά ἰπ {πα 
ογίεἰοαὶ ποΐεβ. 

ν, Οοά. Βίηαίτςυ8, ἱν. 58 Ρεϊξεγβθυγα. 

Α, Οοά. Αἰοεχαηάτγίημβ, ν. [ῳοπάοη. 

Ο, Οοά. Ερδγαεπιὶ γεβογίρίαβ, ν. Ῥαγίβ. [τ ἀοεβ τοῖ Ἵοοηίδίη 1 
Τί. ἱ. 1-ἰ|ἢ.. 9, μνστη | ριον. 

Ὁ (Ό,), Οοά. Οἰατοπιοηΐδηυδβ, νὶ, Ῥαγίβ. 
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Ε (Ε}), Οοά. Αυρίεηβἰ8, ἰχ. Τγίηϊεγ Οοίεσε, Οδπδγίάρε. 
Ο (69), Οοά. Βοεγηεγίδηυδβ, ἰχ. Ὠγεβάςη. 
Η (Η.), Οοά. Οοἰβπἰαπαβ, νι. Ἐγαςπιεπίβ. Τἤοβα τπδὲ οοηΐϊαίῃ 

Ρογιίοηϑ οὔ ἔπε Ραβίογαϊβ ἄγε ἰη Ῥαγίβ δηὰ Τυγίπη. [ οὐἱῃ οοη- 
ταίπβ : 1 Τίπ,. {|, 7-18, νὶ. 9-18.; 2 Τίηι. ἰ(. 1.9; Τίε. ἱ. 1.8, 15-- 
ἰϊ. 5, ἐ{|, 18-15. 

Ι ([5"), Οοά. Τιβοπεηπάογβαηιβ (Ρεϊγοροϊϊδηα8, Τίβοἢ.), ν. ϑ8ι. 
Ῥείζεγβθαγς. Οοηίαδίηβ οηἱν Τίς. ἱ. 1-18. 

Κὶ (Κρ) Οοά. Μοβαᾳυξεηβίβ, ἰκ. Μοβοον. 
,μἌἼ414), Οοά. Βιδιοέμεςαα Αηρεϊίοςας, ἰχ. Ἐοπια. 

Ρ(Ρρὼ), Οοά. Ρογρῃγτγίδηυβ, ἰκ. ὅ8:. Ρεϊεγβραγῃ. 
Οἵ τε ΟἹά [ματἰη ΜΙ595. οἰτεά, ἀ, ε, ἔ, αὶ ἀγε ἔς [,αἰίη ρογιίοπβ οὗ 

ἴδε δἰΠΠησαδὶ αηςΐα]5, Ὁ,» Ε,, ΒΕ, δηά Ο,, γεβρεςείνεϊγ. πὶ ἰ8 ἴῃς ἐγεαῖίβε 
εητεά δῤεονίιι, ργαςτοα!ν ἃ οσαΐδηα οἵ ἰεχῖβ ογ ἐσδέωποπία, [ογΠΊ 

ἀβογίρεά ἰο 8ὲ Αυσιυβιίηα. τ ἰβΒ {πε Οοά,. Ἐγίβίηρεηβίβ, ν. ογ νί. 
(Μαηίς ἢ) ἔγαπγεπῖβ, οοηπίαίηίηρς ἐμέεγ αἰΐα, 1 Τίηι. ἱ. 12---ἰϊ, 15; ν. 

18---ν!. 13. ᾿ 
Τῆε οηἱγ Μ͵9898. οὗ ἔπε Νυϊραῖε οἰξεά ἀγε Οοά. Απιαιίπυβ (4Ππ1.), 

Α.Ὁ. 716, ΒΕΪογεησς, δηά Οοά. Βυϊάξηδβὶβ (ἔ]4.) Α.Ὁ. 541-546, Βαϊάᾳ 
ἰῃ Οεγιηδηγ. 

ΤΒε οἵπεγ νεγβίοηϑ αγὲ ἱπάϊσαϊεά 48 ἴο ον :--- 
ΒΥτΡρθν (ΤΊίβοῃ., βυγ") -- Ῥεβῃϊζίο ϑυγίῖδο. 
βυγβο! (ΤΊβοῃ., βυγρ) --.,ι. Ηδγκίείδη ϑγγίδο. 
ΒΥΓΙ -: Ῥοΐζῃ ϑγγίδο Νεγβίοηβ. 

Ὀοἢ (Τίβοῃ., οορ.) - Βομαίγίο Εφυριίδω. 
ΒΔἢ -- ϑαῃίαάϊς Εσγρίίαη. 
ΔΓΠῚ -- Αγηχεηίδη. 
ξο -- Οοιῆίς. 
Εογ ἃ Ἴοοπιρίεἴε δ᾽ ὈΠοσγαρῆγν οἵ ἴῃς Ῥαβίογαι Ερίβεϊεβ ἴῃς γεδάδν ἰ8 

τείεγγεά ἴο ἴῃς δγεῖο 68, “ ΤΙπιοῖηυ, Ἐρίβεϊς ἴο,᾿ δηά “ Τιίυ8, Ερίβε]ε ἴο, 

Ὁγ ΝΥ. μος, ἰη Ηδϑβείηρσϑβ᾽ 2.8. νοΐ. ἱν., ρρ. 775, 785, ἀπά ἐπε αγιίοεβ 
" Τιπηοίῃν δπά Τίζαβ (Ερίβε! 68), δγ ὁ. Μοβδξι, ἰη ἐπε Ἐπογοϊοῤαάϊα 
Βιὲδίϊεα. Τὸ {πε δγιίςοϊεβ ἐῃεπηβεῖνεϑ---ῃς ἔογπιεγ επηρογαξεῖν σοη- 
βεγνδῖίνε, ἴῃς ἰαϊίεν, υποοπιργοπη βίη σῖν απιϊ-γαάϊεοπα!---ἢς ργεβεηΐξ 
ὙΓΙτεΓ 18 τηυσῇ ἱπάερίεα. ὈΠρεπὲ (86 ἢδ8 αἷ8ὸ Ῥξεὴ πιδάς οἵ ἴῃς 

Ἰαδουγβ οὗ ἔπε ἔοϊ!ονίηνσ σοπιπχεπίαίογβ οὐ ἴπε οοπίίηυοιυβ ἕεχί: 81. 
ΟΠΒγυβοβίοη) β ΗΠ ε8, ἔα}! οὗ σοοά βεῆβε δαπά ργαοίίοδαὶ τυ ϊβάοιι; 
Βεηρεῖ, ρίἔηγ, ἀΐγεος δηά βρίγίζυα!; ΕΠ σοῖΈ, ἃ ϑουπά φγαπηπιαγίδῃ 

ἔγοπι ἴῃς οἰαββίοαὶ Οτγεεῖς βιαπάροϊπξ, ἀαηά ἐπεγεΐογε υβοΐα] ἃ8 ἃ νναγη- 

ἴῃς αϑαϊηβέ ροβϑίρίε ρἰτα!18, Ῥᾳξ νοῦν ἄγν ; ΑἸἕογά, 585{}}} τηοβὲ βευνίςς- 
8016 48 ἴδε ναγίογαπι εὐϊείοη οὗ Α.Ὁ. 1865 ; ὁ. Η. Βεγηαγά (( αγκδγίαρε 
Ογεεᾷ ΤεΞέαηιδη) οβε ποῖεβ οἡ ἴῃς εἰ ίςδ] ἰδησυᾶσε οὗ πε Ερίβι1ε8 
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ἃγὰ τηοβὲ {Πππιϊπδείησ, αηά Η. νοη ϑοάεη, ἰη δες Ηαηπά-Οονιπιεμίαν, 

γε γκαῦΪς ἴον δι θεῖς νογῦδὶ ἀπαὶγϑίβ ; Ὀυξ Πίβ ἐχεβεβὶβ [8 νἰτἰαῖεά ὈῪ 

δίβ8 ογἰεἰσαὶ ροβίτίοη ἃ8 ἴο ἴπ6 διυϊπογβῃίΐρ δηά ἀδΐε οὗ τῆς ἰεξζεγβ. 

ϑυβρίςίοη αηά ἢ [[-Πεαγιεάπεββ 40 ποῖ τηδίκε ἔογ ργοίοιπά ὀχροβίξίοη. 

ῬΙυπηπΊεΓ᾿Β ἰαγρε τγεαίπγεηΐ οὗ σεγίδίη βεοζίοηβ, ἰη ἴῃς Ε χροϑσίέογ᾽ 5 
Βὲδίε, μδ8 Ὀεεη ἔουηά Πεϊρέμ! Δηά βυσρεβίίνε. Εἰε!ά' 5 Νοίδς (αἴα8, ἴοο 
ἔενν ") οὐ Τγαης. Ν. Τ᾿. τὰ ἱπάϊβρεπβαδίε ; δπά Η. Ρ. [υἱάάοη᾿ Β πα  γβίβ 
οὗ ] Τἰπιοῖῃνυ ἰβ πιδβίογίγ. 

Οη τῆς ρεπογαὶ βυδ)εςσξ οἵ ἴῃς Ἐρίβεῖεβ, ϑα!πιοη β [πἰγοάμοίίοη 

Ν.Υ. (ρ. 397 544.), υἱσπείοοι 5 Βέδίίεαὶ Επδαγς (χὶ., χί!.), Νναςς" 8 [π- 
τγοἀασίίοη ἰπ ἴῃς 5εακεγ᾽ς Οοπιποπίαγγ, ὅ. Η. Βεγηδγά᾽ 8 [πϊγοάυς- 
τίοη (Οα»κπδγὶρε Ονεοκ Τεςίαπιεη), ΗοἰτΖηηαπη, 216 Ῥαςίογαϊδγίεζε, 
δηά Ηογβ ΚνααϊΞςέϊς Οἰςἐϊαπὶέν ἀπὰ Οἠιγι απ Εσοίοσῖα ἤανε Ὀςεα 
Ἰαγεῖν πιδάς υ8ὲ οἵ. [ἴξ ἢδ8 ποῖ, ποψενεγ, θεεη ἐπουσῇξ πεσαββαγυ, 
ἐβϑρεοίδ!ν ἤδη βρᾶοα δά ἴο Ὁε ςοηϑβίάεγεά, ἴο Βρεον ἰῃ ἐναγυ σαβα 
ἴδε δυϊπογίτγ ἔον ἴῃς βεητίπηεηΐ ἐχργεββαά, ογ ἴπ 6 Ἔχρίαπδίίοη δάορίεά. 

ἴῃ δΔὴγ σββ86, ἴῃς Οπυγοῦ, ἰῃ πε ἰοης γυη, αοῖβ οὐ ἴδε σουπδεῖΐ οὗ 

ὙΠοπΊδ8 ἃ επιρίβ: “ Νοῦ αὐβεγδβ 48 δος αἰχεγίξ : 8εά υίά ἀϊσαῖαν 

δἴζεηαάε" (2 7». ΟἸι γι δεῖ, ἱ. 5). 

ϑεῤίονεδεγ, τοορ. 



ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Αα 

Ἱ, ἂς 

“Θεοῦ “σωτῆρος “ἡμῶν καὶ ὃ Χριστοῦ Ἰησοῦ 4 τῆς ἐλπίδος ἡμῶν, μῶ ησοῦ 4 τῆ μῶ 
(ος. ἱ. σ, Τίς. ἱ. σ᾿. 
1ΐ. το, εἰ, 4. 

Ρ Βοτῃ. χνί. 26, Τίϊ. ἱ. 3. 

ΠΑΥΛΟΣ " ἀπόστολος " Χριστοῦ " Ἰησοῦ ' " κατ᾽ " ἐπιταγὴν 23 «4 σος. ἵ. τ, 
ΕρΒ. ἱ. τὶ 
(οί. ἱ. ᾿, 
4 Τίπι. ἰ. 
1, «{ : 

ς }υάς 25, ᾧ,. τι Τίπι. ἰδ. 3, ἱν. το, Τί. ἱ, 3, 

180 Δ ΘΕΟΡ, 8ο, οπε οἴπες, ἅ, ἔ, β, ἔμ14., Βο᾿., βυγδοῖ , Ἰησ. Χριστ. ΑΚΙ,, 8ηι., 
Βγτρεβα, Ἄγ. 

3 ἐπαγγελίαν δ᾿. 
51ῃ5. Κυρίον δ ΟΟΚΙ,; οπι. ΑὉ"ΕΘΡ, 17, 31, βενβῆ οἴμετβ, ἅ, ἔ, β, νᾷ., 50.» ΒΥ1τ.ν 

:84ῃ.,) ὈΟΉ., Ἄγτῃ. 
8ο ΑΌΕΑΡ, 17, ἔἥνε οἴπειβ, ἅ, ἢ, ζ, δπ|., ζυ]ά., ρο., 84}.,) βγετγ.; 

Χριστ. δα ὈΟΚΙν, ὈΟΝ., ἄγη. 

ΟΠΆΑΡΤΕΚ Ϊ. -ννν. 1-2. ϑαΑνΌΤΑΤΙΟΝ.--- 
γεσ. :. ἀπόστολος Χρ. Ἰησ. Τῆς υ8ὲ 
οὗ {π18 οδῆοϊαϊ {π|6 18 δὴ ἱπάϊοδιίοη τδδὶ 
δε Ραβίογαὶ Ἐρίβϑι]ε8β ννεσε ποῖ πιεγεῖν 
ρτῖνδῖε Ἰεἰτοτα (εἐγ. Παῦλος δέσμιος Χρ. 
Ἴησ., ΡΒΙ πὶ. 1), υϊ νγετς ἱπιεπάςά τὸ 
Ῥε τεδά ἴο τπεὲ Ομπυτγοῆεβ σοπμπιτεά ἴο 
τπε οἤδιρε οἵ Τιπιοῖην δηὰ Τίξιβ τα- 
βρεοῖϊίνεῖγ. Τῆς ρῆγαβε πηλεδῃ8 5 ΠΊΡΙΥ 
Οπα βεμέ ὧν ΟὨγῖϑι, ποῖ ρεϊπιδγιὶν οπα 
δεϊοηρίηρ ἰο ΟἾτβι. ΩΓ. ῬΏὨΪ. (1. 25, 
ετα Ἐρδρῃτγοάϊτυβ 8 βροΐβη οὗ ἃ8 ὑμῶν 
ἀπόστ,., ἀπὰ 2 Ὅος. νίϊ!. 23, ἀπόστ. 
ἐκκλησιῶν. ἀπόστ. Χρ. ἸἸησ. ἰδ 4180 
Τουπὰ ἰη 2 Οος. ἱ. τ, Ερῇ. ἱ. τ, (οἱ. ἱ. τ, 
.2 Τίπι. 1. τ; ἀπόστ. Ἴησ. Χρ. ἰπ Σ Οοτ. 
ἰ.χ, Τίς, ᾿. τ. Τῆς ἀϊβεγεηος ἰπ τπς υ86 
Ἅεσις Ολτὶδὶ ἀπὰ Ολγίσε Ἄέσης βεεπὶβ ἴὸ 
δε 1Π18: ἴῃ δᾶοῇ οαδε ἴῃς ἢἤγβὲ τπεπΊΌεΣ 
οὔ τῆς ςοτηρουπά πδπιε ἰπάϊοαξεβ νυ πεῖπεῖ 
πε Βιίβιοσίςαὶ οὐ ἴῃς ποιίοῃδὶ ἰάθα οὗ τπε 
Ῥεγβοῃ ἰβ ἙὨιςΗν ἰπ τῇς ψτίτετ᾽ 8 πιϊπά. 
.32,ἐφμς ΟἈνὶβε ὈτιεδῪ ἐχργεββεβ ἴῃς ρτο- 
Ροβίείοη, “"" [6808 ἰδ τῆς ΟὨσῖβε ᾽" ; ἰξ δη- 
δοάϊεβ τε ἤτγβδι τῃπεοϊορίοδὶ δϑβεσιίοη 
τοποοτηΐηρ ]}6808; ἰδ ταργεβαπῖβ {πὰ 
ςοποεριίοη οὗ ἴῃς Πίἰβίογιοδὶ 1688 ἰπ 
πε πιὶπάβ οὗ ἴποβε ννῆο δὰ βεεη Ηἰπι. 
81. ]οπη, 51. Ρεῖεσ δηά 51. [4π|ὲ8 Ἐπιρίου 
1818 πᾶπιθ ἤθη βρελκίηρ οὗ οὖς [,οσά, 
Βυϊ τη Ολγίεέ εσμς, οὐ τῆς οἴπεῖ δαπά, 
4ἢε τῃςο]ορίςαὶ ςοποεριίοη οὗ ἐᾷς Οἀγίςί 
Ῥτεάδοπιίπαῖεβ ονεῦ ἴμαὶς οὗ τῆς δοϊυδὶ 
ἍἜεσις ΝΟ παὰ ὕεδη βεεη, ἔεϊ: δπά 

Ἰησ. 

Βεαγὰ ὉΥ Βυπιδη βεῆβεθ. ἀσοοσγάϊησ 
νε δηὰ Οὐγίδέ Ἄεσωης ἴθ Ἔνεσν δίαρε οὗ 
τῆς Ραυϊίπς Ερίβε]εβ ; δηᾶ, 88 νγε βῃουϊὰ 
ἐχρεςῖ, πλοσα ἐγθαυθπην ἰη ἴδε ἰΔῖες τΠδπ 
ἰπ 186 δδιϊῖοσ Ἰεϊῖεσθ. [π δἰπιοϑὶ ὄἼνεῖΥ 
ἰπβίαποα οὗ {πὰ οοουσγεθος οὗ ζέβφης 
Ολγίδε ἴθ τῆε Ῥαδβίοσαϊ Ερίβεϊεβδ τἢς 
τπουρῆς οὗ {δε Ὲ ςοποογηβ ἴῃς 
Βυπιδηϊεν, οὐ Ηἰβίοτίςδὶ δβρεςῖ, οὔ οὖ 
[οτὰ. ΤΠ πη Τίς. ἱ. τ, “4 βεγνδηὶϊ οἵ 
Οοά «δηὰ δὴ δροβεῖες οἵ [}εβ8 Οἢείδβε," 
νψε οουϊὰ ποῖ βυδδείταιε Οὐγίδέ γέϑης 
νους ψνελκεηίηρ πε ἀπε δίβ. ὅ8:Ὲ 
ποῖς πεσε. 8:. Ρδυ], βεῖε 28 εἰβεινβεζε, 
οἰαίπιβ ἴο πᾶνε ὕδεπ 8ἃ8 ἴγυγ εμέ ὉῪ 
ΟἸσίβε 48 ννεγα ἴἤοβε ψῇῆο νγεσε δροβίίεβ 
δεΐοτε Πίπη. 

κατ᾽ ἐπιταγήν : ἱ" οδεάίεπεα ἰο ἐπε 
εοημπαπά. Τῆς {0}} ρῆγαβε κατ᾽ ἐπιτ. 
θ. σ. ἡμῶν οοουτθ ἀραίπ (τοῦ σωτ. ἡμ. 
θεοῦ) ἱπ ἃ βἰπιῖίΐαν ςοπέεχι ἰη Τίς. ἱ. 3; 
κατ᾽ ἐπιτ. τοῦ αἰωνίον θ. ἰη Εοηι. χνὶ. 
26. ἴη τ Οος. νῖϊ. 6. 2 Οος. νἱϊΐ. 8, κατ᾽ 
ἐπιτ. ἰβ υϑεὰ ἴῃ 4 ἀϊετεπί βεῆβε. 

81. ΡΑῸ] πιοσε σοπη ον ταΐογβ ἴπῸ 
οτί ξί παιίηρ σαυδε οὗ δὶβ πιίββίοπ ἴο ἴῃ ε 
το! οΥΓ Οοά (τι Οοτ. ἱ. α; 2 Οος. ἱ. σα; 
Ερῃ. ἱ. στ; (ΟἹ. ἱ. τ; 2 Τίπι). ἱ. τ). ες 
ψουϊὰ Πατάϊν βὰν ἑλγομρῃ ἰδὲ τοἱϊὶ 
οΓ ΟἈγίξέ, θέλημα Ὀείηρ υβεὰ οὗ ἴδε 
οἴογηδὶ σουπβεῖ οὗ {πε αοἀάπεαά; Ραυϊ ἰη- 
ΔϑπΊυς ἢ 48 τῆς εοηρπαπά ἰΒ ἴπε σοηδβε- 
αυεπὶ οὗ {πὲ τοῦδ, πε σᾶπ βρεαῖ οὗ δἰβ 
ΔΡΟΒΕ εβῃΐὶρ 88 θείης ἄνες το ἴδε σογνπαν 

89 
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ἁ ἘΒΗ, ἐν. 3.2. Τιμοθέῳ “ γνησίῳ " τέκνῳ ΄ ἐν ' πίστει - χάρις, " ἔλεος, εἰρήνη ἀπὸ 
αὶ ἧς 4, ᾿ τ 

ΓΑ 2 ζον. Θεοῦ Πατρὸς καὶ Χριστοῦ 
ΥἹἹ. 

ῬΒΙ. ἢ. 
20, Ἐςο]υ5. νἱΐ. 18. 

{Με ετ. 4,1 Τίπι. ἰ,..), Τῆι, εν 15. 

Ἰησοῦ τοῦ Κυρίου ἡμῶν. 3. Καθὼς 

ε τ Όος. ἱν. 17 νοσ. 18, 2 Τίγ. ἱ. 2, 11, σ, Τίς, 1. 4. ῬΏΠ ἐπι. το, 3 ]Ο Βα 4. 
ξ 3 Τίπι. ἱ. 2, 2 ]οδ 3, [υἀς 2. 

11ῃ8. ἡμῶν ἄς ΚΙ,Ρ, βυγτ., 58}. 

οὗ ΟΠ τίβε [ε88, 48 ννεὶ] 28 οἵ αοὰ {πε 
Ἑαϊδεῖ. [πὸ {πὶ8 πιδίϊεσ [εβὺ8 ΟὨτγίβι ἰ8 
ςο-ογτἀϊηαιοὰ νὰ Οοά τε Ἐδίπει ἴῃ 
(Αἱ. ᾿. χα; νΏ1]|ς ἴῃ Εοπι. ἱ. 4, 5, ΡΔ0}᾽5 
ΔΡΟΒΕΙΘΒὮΪΡ 18 “τσουρῃ [6508 ΟἾτγίβὲ 
ουὖζ μοτὰ '᾽ οπἶγ. Οη ἴῃς οἴδει παπά, ἰῃ 
Τίς. 1.3, 81. Ῥδὺϊ βαᾶβ ἢς ψγὰβ ἱπισυβῖοά 
ψ ἢ τῆς πιεδδᾶρε “ δοοογάϊηρ ἴὸ τπε 
ςοτηπιαπάπιεης οὗ αοά οὖς ϑανίουτ ᾿". 
Ηετε ἰξ ἰδ ἴο δε ποϊεὰ τῇδε πες σονπαπά 
Ριοοεεᾶβ δαυλὶ ἔτοπὶ αοὰ δηὰ (μεῖβε 
ἰδ: ΤὨὶβ Ἰδήσυάρε ςου]Ἱὰ ματάϊγ πᾶνε 

δη υδεά ἰξἢ 8:1. ῬΑ] ςοηςεϊνεά οἵ ΟΠ τίδὲ 
7εδβυβ 88 ἃ οσεδῖυσε. Μουϊΐϊοηῃ δηά Μ|1:- 
ἕδη (Εχῤοσίίον, νὶϊ., νἱῖ. 379) οοπι- 
Ῥᾶγε 8:. Ῥδυ}}8β υδεὲ οὗ ἐπιταγή 48 ἃ 
Ῥιοὶπό σοτατλδηὰ ἢ [8 ἐεοδηΐς αὶ υ868 
ἴῃ Βεδίπεη ἀδάϊσδίογυ ἱπβοσίριῖοσβ. 'Νε 
οδηποῖ, ἢ ΟἾγγβ., πεσὸν τῆς “ὁ οοπὶ- 
τηλπάτηρηϊ οἵ αοα ᾽ το {πε βρεοίῆς ἄδλιε 
οἵ 51. Ρδυ}᾽8 σοσῃτη βδίοη ὉῪ με Ομυσο, 
ψΒεῖπετ ἰπ Αςῖβ χίϊδ. 4 ΟΥ οἡ 8δῃ δδεῖΐεσ 
οςςδδίοη. 8ὅι. Ραυ] ο]αίπιεὰ πᾶς πε παά 
Ὀεεη “᾿βερασαῖεά ἴτοπι ἢΐ8β πιοῖμεσ᾽ Β 
ΨΟΠΊΌ ̓̓  (( Δ]. ἱ. 15). 

θεοῦ σωτῆρος ἡμῶν: ννεβίοοίξ ὁπ 1 
7ομη ἷν. 14 δῶ8 δὴ ἱπβίσυςεῖνα ποίς οἡ 
πε Βιδ᾽ςαἱ υ8εὲ οὗ ἴπε ἴασαι σωτήρ. 
" Τῆς τ{|ε 18 ςοπβηςεά (νν ἢ ἴδε ἐχοερ- 
τίοη οἵ ἔπε νντἰτἰπρβ οὗ 81. Γυκε) τὸ τῆς 
Ἰδίεσ νυγτίηρβ οὗ τῆς Ν.Τ., δηά 18 ποὶ 
Ἰουπὰ ἴῃ {πε σαπίγαὶ στοὺρ οὗ ὅ8:1. Ῥαὰ] 8 
Ἐρίβεῖεβ.᾿" [τᾶν ὃὲ δά δά τπδὶ ἴῃ {πε 
Γυσδῃ στεξεσεησεβ (υκε ἱ. 47, οὗ αοά; 
ἀν αὰ, Αοῖβ ν. 31, χίἱ!, 23, οἵ Ὁ τίβι) ἴῃς 
ἰοτπὶ σωτήρ Πα85 ποῖ ΡὈΥΓΪΠΊΔΙΠΥ ἰ18 [0]] 
Ἰαῖεσ ὄνδηρεῖῖςαὶ ἱπιρογῖ, δπὰ ννουἹά ὃς 
Ῥεβὶ τεηάετεά ἀδίἑυεγεν, 848 πῃ ἴῃε ςοη- 
βἰδηϊ ΟἹΤ. δρρϊςδιίοα οὔ τῇς ἴεστὰ ἴὸ 
αοά. Ρεσθδρβ ἴπε βαπὶε 8 ἴσῃ οἵ ΡΏΪ]. 
12, 20, ἀπά Ερῆ. ν. 23, ψῆεγε ἰξ ἰβ υδεά 
οὗ ΟἾείβι. Οπἡ τῆς οἵδε παηᾶ, δρατῖ 
τοπὶ ὁ σωτὴρ τ. κόσμον (] ΟΠ ἱν. 42:21 
7οδη ἱν. 14), τἰῆε ςοηνοπιίοπαὶ Ἔνδηρο!]!- 
οΔ] υ8ε ἴ8 ἰουπὰά : οἵ αοά ἴδε Εδίπο ἰπ 
α) τ Τίπι. ἴ. 1, ]υάς 25, θεὸς σωτὴρ 
μῶν; (δ) τ Τίπι. 11, 3, Τίς. ἰ. 3, ἰΪ. το, 

1. 4, ὁ σωτὴρ ἡμῶν θεός ; (ε) τ Τίπι. ἱν. 
10, σωτήρ ἰη δρροδίτίοῃ ἴο θεός 'π ἴδε 
Ῥγεσοάϊηρ οἴδυβε; οἵ ΟἨγίβε, ἱπ (α) 2 
Τίμη. ἴ. το, ὁ ἡμῶν Χριστὸς 
Ἰησοῦς; (δ) Τίϊ. ἱ. 4, 111. 6, Χρ. ᾿Ἰησ. ὁ 
σωτὴρ ἡμῶν; (“) 2 Ῥεῖ. ἱ. τα, 11. 20, 1}. 
18, ὁ Κύριος ἡμῶν καὶ σωτὴρ ᾿Ἰησ. Χρ.; 

(4) 2 Ρεῖ. 11. 2, ὁ Κύριος καὶ σωτήρ. 
Το δε (.) οἶαδ8 Ὀεϊοηρ, ρεγδβαρβ, Τίς. ιἱ. 
13, 2 Ρεῖ. ἰ.1, ὁ [μέγας] θεὸς [ἡμῶν] καὶ. 
σωτὴρ [ἡμῶν] Ἰησ. Χρ.; Ρυϊ βεε ποῖε οη 
Τίς. ἰϊ. 13. 

[πιῆὲ τεχὶ, τῇετα ἰβ δὴ δητίτπεβὶβ δ6- 
ὕνεεη ἴπε οβῆςεβ οὗ αοά 48 οἷ ϑαυίομγ 
δηά οἵ ΟΠτίβε [εϑ8 848 ομμὴγ λοῤε. Τῇε 
οπε ροϊπῖβ ἴο ἰῇς ραδβῖ, δὲ ἰεαδὲ ςῃίεῆγ, 
πὰ τπε οἵδετγ ἴο ἰπεΐατυγε. [ἢ βρεακίῃρ. 
οἵ τῆς βανίηρ δοιίοῃ οἵ ἀοά, ϑ8ι1, Ρδὺυ] 
υδ68 ἴῃς δοσίβι. 2 Τίπι. ἴ. 9, Τίε. ἰϊ, σὰν 
11}, 4,5. Ηε Ξσαυεὰ υ8, ῬΡοϊεπεῖα!γ. 8:Ὲ 
ξυσῖποῖ οἡ οὗ. ἰ(. 3. Οοά, 88 ἴδε Οουποὶϊ 
οἵ Ττεηὶ βᾶγβ (9688. νὶ. ςδρ. 7), [8 ἐλε' 
εϑιοίομέ ἐαμ5ε οἵ οὐυζ )πδιϊβοδιίοη, 116 
δδι18, “ΟΌΓ τὶ ρῃῃξεουδηεδδβ,᾽ Ὀεδβίάεβ. 
ἴῃς ἐδθ νιεγξἐογίονς οαμδθ, τῶν ὃς 

βαϊὰ το ὃς ἐξ γογηιαί ἐαμϑδε; ἔοι "πε 
τἰμιεουδηεββ οὗ αοὰ ὃν νῃίο Ηε 
πλδκοῖὶῃ υ8 τἰρμέεουβ᾽" ἰΒ επιροάϊεά ἰπ 
]εβυ8β, ΝΥο “ννᾶβ πιδάε υὑπίο 8... 
τὶ μιεουβηςβ8β δηὰ βαποιιβοδιίίοη " (1 
Οος. ἰ. 30). νε δάἄναπος ἔτοπι βαϊνδιίοι, 
ἴο βαποιϊβοδιίίοῃ ; δηὰ δοοοσζάϊπρ!ν να 
τουδὶ ποῖ ἤδῖστονν ἄονη ἴπε ςοποδριίοη 
Ολνὶδὲ εξης ομγ ἤοῤὲ ἰὸ τβδὴ " τῇς 
ΒοΡε οἵἉ ἴ8γδεὶ ᾿᾿ (Αςεδβ χχὶϊ!. 6, χχνεΐ. 20) ; 
Ῥυῖ τδῖπεγ τς πἰβιοτίςδὶ πηδηϊξεβιδιίοη οὗ 
πε ὅοὴ οὗ ἀοά 48 Ὁ σγίδε 1εβι8 ἰ8 τῆς 
ξτουπὰ οὗὨἉ οὐὖγ “δορε οἵὨ ρίοτγγ ᾽᾿ ((ο]. ἰ. 
27). Ους Πορε ἰβ τηδὶ “τῆς Ὀοάγ οἵ οὐγ 
Βυπλ]διτίοη νν ἢ} θὲ Τςοηίοτπιεδά ἴὸ τῆς 
Ῥοάγ οἵ Ηἰβ ρίοσυ " (ΡΠ: 111. 20, 21). 
8ες αἷβο Ἐρδ ἦν. 13. Ουγ Πορε ἰδ παῖ 
“ἦν 8881} Ὀε Π1|κὸ Η ηλ᾽" (τ Ἰομπ [ἰϊ. 2, 
3). 85:6 αἷδο Τίς. 1ϊ. 13, προσδεχ οι. 
ἘΕΙ͂ μακαρίαν ἐλπίδα. Εοτ (18 νἱνίὰ 
υδε οὗ δη δρβισαοῖ πουη ςοπηρᾶσα ΕΡῆ. 
τὶ. 14, αὐτὸς γάρ ἐστιν ἡ εἰρήνη ἡμῶν. 

Ιφηδιίυβ Ὀοτσοννβ {π|18 ποῦϊε δρρεῖ]δ- 
εἰἴοα: Μαρη. τι, Ττναῖΐ. ἴπβοσ., “" }εβ08. 
Ομείϑε Νῆο 18 οὖσ ἤἢορε ἑῆγουρῇ οὔὖζ 
ταβυσσοοῖοη ὑπο ΗἸπι᾽); Τγαῖΐ. 2, 
“4 ]εβὺ8 ΟἸγῖβι οὐγ Πορε ; ἔογ ἰἔ ψε 1ἶνα 
ἰπ Ηἰπι, ννα 85}4]] αἴϑο ὃς ἔουπά ἰπ Ηἱἰπὶ᾿᾽". 
8ες αἷβο Ροΐγυςδσρ, 8. 

νει. 2. γνησίῳ υδ]ῆεδ τΠε οοπηρουά 
τέκνῳ ἐν πίστει, Ἰυδὲ 48 ἴῃ ΤΙϊ. ἴ. 4 1 
ᾳυε!ῆεβ τέκνῳ κατὰ κοινὴν πίστιν. ΑΒ 
ἰπ ἴδε τεϊδιίοῃ οἵ τῆς εανεηὶν Ἐδῖδμεσ ἴὸ 
ἴθοβε ψῆο ἂζε Ηἰβ Ἵπι]άγεη Ὀν δάορίίομ 
δηὰ στᾶςε, βοπηῈ ἂῖς “1εὦ ὃν ἴδε ϑρίσιι 
οἵ αοά;᾽" ἀπά 80 δὲ βεπυΐπε βοπ8 οὗ 
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Ὁ παρεκάλεσά σε ' προσμεῖναι ἐν ᾿Εφέσῳ, πορευόμενος εἰς Μακε- Β: (ος, κνΐ- 

δονίαν, ἵνα ᾿ παραγγείλῃς τισὶν μὴ ᾿ ἑτεροδιδασκαλεῖν, 4. μηδὲ νἱΐ! 6, ἰχ. 

32- Μδῖκ νι ϊϊ. 2, Αςἰδ χνίΐ. 18. 
12,1 Τί. ἵν. ΣΣ, ν. 7, νἱ. 13,17. 

αοὰ, 8ο ἐπ τῆς 8112] τγεϊδιϊοπβηϊρ οὗ 
ελγιἢ---ρὨγϑίςδὶ, βρί τίει, οὐ ἱπιε!]θοῖυαὶ 
-- 80ΠΊ6 ΒΟ. Γ6Δ]1186 τπεὶς νοοδιίοη, οἴ 618 
[411] τὸ ἄἀο 80. γνήσιος (Δπὰ γνησίως, 
ΡΒ. 11. 20) ἰ8 οηἷν ἐουπὰ ἴῃ τπε Ν.Τ. ἴῃ 
Ῥαυϊ. 8:6 τεῆϊ. ἴς τηῖρῃες ὃς τεηάδοτοά 
ἰατοζμί, ἰορ εἑπιαίε, 88 γνγή γνησία πλελῃ8 
“ἸΑν 0] υἱΐς " (Μουϊίοη δηὰ ΜιΠ δ, 
Ἐχῤοςίίον, νὶϊ., νῖ. 382). Ὀελη Βεγηαγά 
(ον. ἕη ἰος.) οἴτεΒ δῃ ἱπεεγεβείηρ ραγα]εῖ 
ἴτοῦὶ ῬΒΪΟ (46 Μι,. Οοπέ. Ὁ. 482, εὰ. 
Μδηρεν), ᾿νεσε “τῆς γουηρ πΊδη ΔΟηΡ, 
τῆς Ὑπετδρευΐδα ἀγὲ ἀεβογίδεά 48 πιλἰπἰ8- 
ἰεγίπρ ἴο [μεῖς εἰάετβ καθάπερ υἱοὶ 
γήσιοις. τέκνῳ ἐν πίστει: Τε ράτα!]εὶ 
τοῦ ΤΙ. ἱ. 4 400ἰοά ἃῦονα ργόονοβ ἴπδὶ 
πίστις Ὦετε ἰ8 ἐλε [Αἰτῇ, 28 ΑΝ. Αθβεπος 
οἵ τπε δζίῖοϊε Ὀεΐογε {απ ]αγ ΟἸγί βϑιίδη 
ἴοτπΊ8 ἰ8 ἃ σμδγδοιεσγίβεις οὗ τῆς Ραδβίοσγδίβ. 
Ο- 1: Οος. Ἶν 18, ἡ τὰ ΟΠ σίβὲ ]εβϑι8 1 

 γου τπγουρῃ τ86 61᾽. 866 
ἀπας 64]. ἱν. 19, Ῥμ οπὸ τὸ ; ἃπά, ἔοσ 
ἴδε τεσπὶ τέκνον 88 δρρ]:οὰ το ΤἰπιοίδΥ, 
866 σεῦ. δι. Ρδὺ] “"δεραὶ Πἰπιὶ τπτου ἢ 
τῆς βοδρεῖ "ἡ οὐ ἴδε ἢσγβι σα ββί οΠΑΓΥ 
Ἶουγῆεγ. Ηδ ννὰβ αἰγεδλάυ ἃ ἀϊβοίρὶ!ε ἱπ 
Αςῖβ χνὶ. 1. Νοιπίῃρ οἂπ δα δβδέεϊυ 
ἰηξεσσεά ἔτοπγ τῆς ναγιδϊίίοη ἀγαπητῷ 
ἴῃ 4 Τίπι. '. 2 ἔοσ γνησίῳ. Τῆς Βεϊεοϊίοη 
ποπὶ ἃιηοηῦ ἴπεβε ϑβεπλ-ςοηνεπιίοηδὶ 
τεστηβ οὗ δά ἀγεββ ἰδ ἰηβυεποεὰ Ὁγ ραββίπρ 
ταοοάδβ οὗ νΒΟἢ τῆς νντίτεσ 18 ποῖ ΠΟῪ 
ςοπδοίουβ; Ὀυϊ ἃ ρΡβευδερίρταρῃίς αυῖθος 
Ψου]ὰ θὲ οαγοζαϊ τὸ οὔβϑεγνε υηϊοστηϊν. 

ἕλεος 45 Δπ εἰεπ)επὶ ἱπ {πε βαϊυϊδιίοη 
ἴῃ δάάϊιίοπ ἴο χάρις Δηὰ εἰρήνη 18 ΟὨΪΥ 
Τουπά, πη ἴῃς Ῥαυ]ης ἘΡίβ:168, ἰῃ τ πὰ 
2 Τἰπιοῖδγ. 8εε γε. “"Μεῖον " ἰ8 υδεὰ 

. 1η 8ῃ ἱπέξοσπηδὶ δεπαάϊοκτίοη, 648]. νὶ. 16, 
“'Ῥεᾶδοε θὲ ὕροη {Πεπὶ,͵ ἀπά πιετογ'". Βεη- 
ξεϊ ποῖεβ {πὶ ρεγβοηδὶ ἜἼχρεγίεηςς οὗ ἴῃς 
τηεσου οἵ αοἄ πλᾶκεβ ἃ πΊδῃ ἃ πιοζὲ Ἔβῆοί- 
ἐπὶ πλϊηϊβῖοσ οὗ τπε αοβρεὶ. ὅεε νν. 13, 
16, Σ Οος. νἱϊ. 25, 2 Οοσς. ἱν. σ, ΗΘ. ἰΪ. τ7. 

: δὲ αἷβο Τοδίε νἱ]. τ2 (} 4) ὁ κύριος. .. 
ποιήσαι ἐφ᾽ ὑμᾶς ἕλεος κ. εἰρήνην ἀπὰ 
γν δά. [1ϊ. 9, ἱν. 15, χάρις κ. ἕλεος τοῖς 
ἐκλεκτοῖς αὐτοῦ. [ΙΓ οπε πᾶν παζατὰ ἃ 
ςοπ͵εςτυγε 45 ἴὸ νῃδιὶ ρῥτοπιριεὰ 51. Ῥδυ] 
ὸ ν» 88 ρεόγῷ ἴο ΤΙπιοῖὮΥ ταῖμεσ ἴπδη τὸ 
Τίτυβ, ἰδ πρᾶν δὲ ἃ βυδι]ε ἰηάίοαιίοπ οὗ 
ἴδε Δροβιϊε᾽8 δηχίειυ 28 ἴο Τιπιοῖῃ γ᾽ 8 
δάπικίηἰϑιγδῖῖνα οαραοῖῖγ. Αποίπεογ νϑσῖᾶ- 
εἴοπ ἱπ ἴῃε βαϊυϊδιίοη ἴῃ Τίτυβ ἰ8 τῆ 
βυδδιευϊίοη οὗ ϑαυίονν ἴον Ψογά. ΤὨΐβ 
(8115 ἔοσ πο οοτηπηεηΐ. 

- .--...--Ἕἔ «« - 

4, χἰΐ. 18. 
ἐ Μεαι', χν. 

Κ τ Οος. νἱΐ. το, χὶ. 17, 1 ΤΏοϑθθ. ἷν. 11, 2 ΤΒαξδ. ἰἰϊ. 4, 6, το, 
1: Τίπι. νἱ. 3 ογ, δο ΧΧ. 

Νοῖε τῆς δηδγίβγουβ θεὸς πατήρ 25 
ἷπ 411 τῆς Ῥαυϊΐπε βαϊιϊδιίοηβ, νυν ἴδε 
Ἔχοερίίοη οἵ σ᾿ Τμεββ., ψἤεσα να πᾶνε 
δι ιρὶν χάρις ὁμῖν κ. εἰρήνη. [π᾿ Οοἷοε- 
885 ἴπε δ᾽ εβδίπρ ἰ8 οπἱν ἔτοιῃ αοά {δε 
Ἑαδῖμει. ἡμῶν [8 δἀὐάδεά το πατρὸς εχοερὶ 
ἴῃ 2 Τεββ. δῃά τῆς Ρδβίοσαδίβ. 

νν. 3-7. ΤΗΕ ΜΟΤΙΝΕ ΟΡ ΤΗΙΒ ΚΕΤΤΕΚΒ: 
ἴο ργονίάς Τἰπιοῖδυ υνῖτ ἃ υυτίτεδη πιεπιο- 
ταηάυπι οὗ ρῥγενίοιβ νεῦῦδὶ ἱπβιγυςτίοπβ, 
εβρεοίδιϊν νι ἃ νίενν ἴο πονεοὶ δβρεου- 
Ἰδιίοπβ δῦους ἔπε [Ἂν νῃϊοἢ δᾶρ ἰδὲ 
νἱ τὴ οὗ πε αοβρεὶῖ ; {86 τοοῖ οὗ ννῃίςἢ 
ἰδ Β' ποοσ Ὑ, ἀπά [18 ἔγαΐς, ἰονα. 

γεσ. 3. καθώς: Τῇε δροάοαίβ βυρρ!!εὼ 
δι {πε επὰ οὗ νεῖ. 4 ἰπ ἴς ἘΕΝ., ο ἀο 1 
ποῖν, ἰ8 [ἐδ] ες ἔπη (ἢ 50 ἀο οὗ τε ΑΚ. 
γε πεεὰ βοπιειῃίπρ πιοσε νίξοσουβ. 8ῖ. 
Ῥδὺϊ ννᾶβ πιοα δηχίουβ ἰδὲ Τἰπιοῖν 
Βῃου!ὰ σλαγρα σοριξ, εἴς., ἴλη τμᾶὶ δε 
Ββουϊά τπηεγεὶν αδίάς αὐ Εῤῥεθμς. Τῆΐδ 
ἰ8. ἱπιρὶ δὰ ̓ π τῆς ΑΟΥ,., ἰπ νηἰοἢ :ο ἀο- 
σίαγ ἐλέγε απὰ δε α Ξίγοηρ γμῖεν. 

Ἀπ εχδοῖ ρᾶσγδὶ αὶ οοσυγβ ἱπ Μαζῖ ἱ. 2. 
ϑίπηϊας δπδοοϊυιῃα ἀγα ἔουπά ἱπ Βοηι. 
ν. 12, 64]. ἰΐ. 4, 5, 6, ΕΡΆ. 1. σ. 

παρεκάλεσά σε: [τ ἰ8 ἔατ-ἔεϊοπεὰ το 
τερατὰ {π|8 νογὰ 8 βρεοίδιν Ἴχργεβδίνε 
οὗ ἃ κεἰ ςοπηπιδηᾶ, Δ8 Οἤσγβ. βυρρεβῖβ. 
παρακαλεῖν ςοπδίαπο οσουτβ, πὰ νὐτἢ 
νΕΥῪ νδιγίηρ πχεδηίηρβ, ἰη ἴπ6 Ραυϊης 
Ἐρίβεϊεβ. διεταξάμην ἰΒ υβεὰ ἰπ ἔπε Τσοτ- 
τεβροπάϊηρ ρίδος ἴῃ Τίς. ἰ. 5, θδοᾶυδβε 
πεῖς τῆς μροα ΠΟΠΟΕΙΏΒ ἃ 5εείεβ οἵ 
Ἰπ)]υποιῖοη8. ιε) 

προσμεῖναι : μέ γεριαπέγες (Να]ρ.). 
Τῆε ννοτὰ (βες Αςῖβ χνί πὶ. 1.8) δι "ἦν 
ἱπιρ]]ε8 τπαὶ 51. δὰ! δηὰ Τιπιοῖδυ μδὰ 
Ὀεδη τορεῖπεὶ δὲ Ερδεβιιβ, δὰ πδὲ 51. 
Ῥαυ] εἴς Τἰπιοῖδγ ἔπεσε 88 νίοασ ροβίοι!ς: 
πορενόμενος τεΐετδ τὸ 81. ΡΔυΐ, ηοὶ ἴο 

Τμποίῆγ, 48 Ὀς Ννεῖϊε αἱἱερεά. Τῆς 
δτατηπιδιῖςαὶ ργοοῦ οἵ τη 8 ἰβ ἔν ροπα 
ἱπίο ὃν ΝΥ ̓πετ- Μουϊΐοη, γα. Ὁ. 404, 
“ἼΓ τῆς δβυδ]εςι οὗ ἰδε ἱπῆπίεῖνε 18 τῇς 
8ᾶπΊε 88 ἴῃδὶ οἵ {πε δηΐϊε νεγῦ, ΔηΥ διίσί- 
δυῖεβ νυν Ὡς ἢ 1 τᾶν ἢᾶνε ἃγα ρυῖϊ ἱπ τπε 
ποηγίπαῖίνε ᾿᾿. 

1 18 υπηδοοββᾶσυ ἤεγε ἴὸ ργονα {πᾶ ἰΐ 
18. ἱπῃροββίδῖε ἴο ἄν μΐβ Ἰουσπεν οὗ 81. 
Ῥδυϊ το Μαοεάοπία, απὰ Τιπηοιγ᾽ 8 βίαν 
αἱ Ἐρἤεβυβ οοηπεοῖθὰ ἐπεγεν ἢ, ἱπίο 
τῆς ρεγίοὰ οονετεὰ Ὀγ τῆς Αςίδ. 

τισίν: τινες 18 ἱπιεπιίο πα!  νᾶρυα. 
ὙΠῈ νυτίϊος [48 ἀεῆπίιες ρείϑοῃβ ἴῃ [8 
ταὶ, πὶ ἴοσ βοπὶα τεάβοῃ ἣθ ἄοεβ ποῖ 
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πι Αοὶβ νυ"! ᾿ προσέχειν " μύθοις καὶ " γενεαλογίαις " ἀπεράντοις, αἵτινες " ἐκ- 
6, 10, ΣΙ, 
ανίν ται ζητήσεις ' " παρέχουσι μᾶλλον ἢ " οἰκονομίαν 2 Θεοῦ τὴν ᾿ ἐν ' πίστει. 
Τί πὶ. 
8,ΐἷν.1,13. 
τίϊ. ἱ. χ4. Ηεῦ. ἱΐ. 1, νἱϊ, 13,2 Ῥεῖος ἱ. το. 
Νν ἰεἀ. χνὶϊ. 4, Εςςΐυδ. χχ. 19. 
Μεςος. ἱΐ. 9. 

αι Οοτ. ἰχ. 17, ΕΡΏ. ἱ. το, ἐϊΐ. 2, 9, Οοἱ. ἱ. 25. 

Ν ὩΣ: Τί. ἰν. γ, 2 Τίπι. ἱν. 4, Τίς. ἱ. 14,2 Ῥεῖ. ἱ. τό, 
ο Τίι. ἐϊϊ. ο οὐϊγ, ποι  ΟΕΧΧ. 

4ᾳ εζγε οὐἱγ, ποὶ ΧΧ, εεε : Τίζω. νί. 4. 
ι8εενεσ. 1. 

ΡΉετεε οηἱγ, Ν.Τ,, [οὐ χαχνὶ. 26, 3 
τι Τίπι. νἱ. 17, Τίς. (1. 7, εἰς. 

180 ΜΑ, 17, ἴσχε οἴμοιβ ; ζητήσεις ΘΕΌ ΚΕΡ, 

250 ΜΑΕΟΚΕΡ, Ροἢ., βυγβοῖ-ῖχε, ἀσπι. ; οἰκοδομίαν Ὀς, 192, Ὠδπι. ἱχί  οἰκοδομήν 
Ὁ", Ισεῆ.» 50.» ϑυγρεβῃ δηά ποί-πῆς ; αεαάϊβοαίέοηεηι ἃ, ἔ, 5, ταῦθ, νᾳ. 8εε Ερῇ. ἱν. 29. 

σἤοοβε ἴο βρεοϊν ἴπεπ|. Τὸ ἀο 8ο, ἱπ 
τῆϊ18 ςα8ε, γουἹά ἤανε πδά ἃ ἰεπάδπου ἴο 
μασάδη {πεπὶ ἰπ πεῖς Πεγεβυ, “ γεηάεσ 
τῆεπὶ τοῦς 8 8πι6 1688 (Ἑ(ἢγγβ.). Τῆς 
ἱπισοάυςτίοη οὗ [πῃ Ραγβοπδὶ εἰθπχθηϊ ἰπιο 
ΦοΟπίγονεβυ π88 ἃ οὐτουϑῖν ἰγγίδιϊπς 
εῖεςῖ. Εογ τίδ᾽ 'δε οὗ τινες ΒΕε 1 Οοζ. 
ἷν. 18, 2 Οος. ἰϊ. 1, χ. 2, 6]. ἱ. 7, 11. 12, 
1 Τίπ). ἱ. 6, 19, ν. 15, νὶ. 10, 21, 2 Τίπι. 
ἰϊ, τ8. 
μὴ ἑτεροδιδασκαλεῖν : ΤΗΐΒ ςοπιρουπά 

οοουτβ ἀραίη ἰπ τ Τίπι. νὶ. 3, ἀπά πιθᾶπβ 
ἰο ἱεαεῖι α ροεῤεῖ ογΥ ἀοοίγίμε ἀϊ)έγεμὶ 
γον ἐμαὶ τομίολι 1 καυε ἑαμρλί. ἕτερος 
ςαγιδί ἶῪ 866 ΠΊ8 ἴο οσοηποῖε ἀϊβεγθηος ἐπ 
ἀἰπά. ἀαϊ. ἱ. 6, ἕτερον εὐαγγέλιον, ὃ 
οὐκ ἔστιν ἄλλο, ἀπά 2 (ος. χί. 4, {Π1π8- 
«ταῖς 81. Ῥδυ] 8 ἰδῆρυᾶρε ἤεσθσ. Τῇῆε 
ΒΕΓΕΒΥ πιᾶὺ ἢανε Ὀεεη οὗ τεοεπὶ οτίρίη, 
δηὰ ποὶ γεῖ Τοπιρί εἰ εἰν βυβιεπγαι86ά--- 
ΒΘΓΕΒΥ οὗ οουγβε ἀοεβ ποῖ δἱπὶ δὲ ἤπδὶ"ν 
-τῦυς 81:. Ῥδὺϊ ἄοεβ ποῖ πλεδῃ ἴὸ ἀδδὶ 
δεπεγ ἢ ἴε. [τννᾶθ ἴο Ὠἰπὶ ἔα]βε δηὰ 
Δοουτβεὰ (οὐ, 64]. ἱ. 8, 9). Ηἰ5 ἑογεροά- 
ἰπξβ ἴοσ τπε σῃυτοῦ ἰπ Ερπεβυβ (Αςῖβ χχ. 
29, 30) Ψεῖε δεὶπρ' Γι] Β]Π1εὦ πον. Ηοτὶ 
(3: μἀαϊςες ΟἈνὶ σαν, Ρ. 134) σοπηρᾶγαβ 
ἰῆε διδαχαῖς ποικίλαις καὶ ξέναις οἵ 
Ηεδ. χίἱ!. 9. 

8:. Ῥαὺυΐὶ εἰβεννῆετε υ8ε8 ςοπιρουπάβ 
ΜΠ ἢ ἕτερο, ἐ.5.ν 2 Οοτ. νΐί. 14, ἑτεροζυ- 
γεῖν; ληά πιοῖε τεπηδικΪν 8111}, νέα 
αυοτίης 84. χχνὶ!. τα ἰπ 1 Οοσ. χίν. 21, 
ἢς βυθδδείξαϊεβ ἐν ἑτερογλώσσοις ἴοτ διὰ 
"γλώσσης ἑτέρας οἱ ἴε ΧΧ. Τῆε 
ννογὰ 18 Ἰουπά ἱπ Ιρπαῖ. σὰ Ῥοίγς. 3, οἱ 
δοκοῦντες ἀξιόπιστοι εἶναι καὶ ἑτερο- 
διδασκαλοῦντες. 

Μνεσς. 4. μηδὲ π εἰν: ΜΟΥ͂ ἰο ῥαν 
αἰϊενέΐον ἰο. πἰθδ Ρεσῆαρβ τεΐεγβ 

τἰ πιεῖν τὸ τῆς Ὠδάγεσβ οἱ τῆς ἕτερο- 
δάσκαλοι ταῖμες μᾶη ἴο ἴπμε ἴαϊβε 

τεδοῆεῖβ πεπιβεῖνεβ. 8:6 τεῆϊ. 
ὕύθοις καὶ γενεαλογίαις ἀπεράντοις: 

“ ῬοΪγδῖαΒ υ868 ὈΟΪὮ τογπῚ8 ἴῃ Β  ΠΉ ΠΑΥΙῪ 
οἶοβα οοππεοιίοη, Ηἰ σέ. ἴχ. 2, τ᾽ (Ε1.). 
ὙὝΝνο δϑρεςοῖβ οὗ, οὐ οεἰεπιεηῖβ ἰπ, ἴῃ 8 οπς 
ὐετταῖίομ ἔσοτῃ βουπηά ἀοςιτίηθ. 

ϑοπῖε ᾿ξ ἰβ ττοννπ ὕροη 118 οἴαυβα 
ὉΥ οἵδεῖ ρᾷββαζεβ ἰπ πὶβ ρτοὺρ οὗἉ ἰδξίετβ 

(1 Τίπι. ἱ. 6, 7, ἵν. 7, νὶ. 4, 20; 2 Τίπι. ἰΐ. 
14, 16, 23, ἱν. 4; Τίκ. ἱ. το, τ4, ἐἰϊ. 9). 
Τῆς πγτῆβ Δτα Ἐχργεβϑὶν οδ! δὰ [εν ϑἢ 
(Τα. 1. 14), ἀπά εμῖβ δῇογάβ ἃ ροοά 
διρυπηεηι [πὶ νομοδιδάσκαλοι ἀπάνόμος, 
ἰπ χα Τίη. ἱ. 7, 8 δηὰ Τίς. {ἰϊ.. 9, τεῖεσ ἴὸ 
τῆς Μοβαὶς [νἅνν, ποῖ γεβιγιςείηρ ἴῃς τογπὶ 
1 αι ἴο τε ῬΡεπίδίευοῃ. Νον 4 ςοη- 
δίἀεγαῦϊς δηᾶ ἱπιροτίαδπει ρατὶ οἵ ἴδε 
Μοϑβδὶς Ἰερίβ᾽αιίοη Πᾶ5 σγεϊδιίοπ ΠΥ ἴὸ 
Ῥαϊεϑιίης δπὰ Ϊ7}ετυβαίεπι; ἰὶ πδὰ πο 
φγδςιῖοαὶ βἰρηίβοδηςε ἔογ ἴῃς ἀενοκίοπδὶ 
1ππθ οὗ τῆς εννβ οὗ τε Ὀιδβρεγβίοη, υνἱτῇ 
ἴπε εχοαρίϊοη οὗ ἴδε ςοπιπιυπιῖν ἴμδὶ 
Μογβῃίρρεά δὲ Ηἰεγαροὶβ ἴῃ Ἐργρί. 
ΎΒετε 18 ἃ βίσοηρ τεπιρίδιϊοη ἴ0 πιγβιϊοβ 
ἴο ᾿πδι ν ἴο τπεπιβεῖνεβ ἴῃς σοπεϊπυεά 
υ8ὲ οὗ Δη δηιϊίᾳυδιεὰ βαογεὰ δοοῖς Ὁ ἃ 
τηγϑιίοδὶ ἱπιεγργεϊδιίοη οἵ ννμδίενεσ ἰῃ ἱξ 
[88 ςεδβεά ἴο δρρὶν ἴο ἀδιϊγ 1168. Τῆυβ 
Ῥμΐϊο (6 Μέὲἑ. Οοπίενιῥί. 8 3) βᾶν8 οὗ 
τῆς Ὑπεταρευῖδς, “ὙΠΕΥ τεδὰ ἴῃς ΠΟΙ 
ϑογρίυτεβ, δπὰ εἐχρίαίη τῇς ΡΠ ΟΒΟΡΥ 
οἵ τῃεὶτ δῖ πεγβ ἰπ δη δ]εροσίςδὶ πιδηηεγ, 
τερατάϊπρ τῃς νυτιτδη νογὰβ ἃ8 βυτηρο]8 
οὗ διάάεη ἀγα νυ οἢ 18. σοπιπιυηϊοδιεὰ 
ἰπ οὔβουγε ἄρυτγαδ'᾽, ΤΠοβα ννἱἢ ΨΨΠΟΠῚ 
8:. Ῥαὺϊ ἀεαΐβ ἰπ ἴἰἢε Ῥαβίογαὶ Ἐρίβεϊςβ 
Ψοτα ποῖ ἴῃς οἱά-Δϑδῃϊοηεὰ ςοπβεγνδῖῖνα 
7υάαδίβετβ ψῇοπὶ ννὲ τηεεὶ ἰπ ἃς Αςίβ δηά 
ἴῃ τῆς εατίίες Ερίβιϊεβ ; μὲ ταῖμες τῆς 
Ῥτοπιοῖειβ οἵ δῃ δοϊεςτίς βυπιῃεδβίβ οὗ ἴῃς 
τδεη ΤΑ βῃϊοπδῦϊε αςεπεῖϊς ΡΒ] οβορῆν δπὰ 
οὔ τπε ἔοσῃιβ οὗ ἰῆε Μοβαδὶς 1.ᾶνν. μῦθοι, 
1Πεη, πεῖ δηά εἴβεννῃεγς ἴθ τὰς Ῥββ- 
τοτβ]β (8βεε γε), ψουἹά τεΐεσ, ποῖ ἴο τπ 8 
βίοτίεβϑ δῃὰ παιτδῖϊνε οὗ ἴδε Ὁ.Τ. ἴάκεπ 
ἴῃ τπεῖς ῥ᾽δίη βισαιρῃιογνναγὰ πιελπίηρ, 
δυῖ τὸ ἴῃ Δγ ἐγασυ Δ] εροτγίςδ) ἰγεδιπιεηὶ 
οἵ τΠεπὶ. 

γενεαλογίαι ΠΊΔΥ 5ἰ ΠΆΣ] ΑΙ τοῖεσ ἴὸ ἴῃ 6 
ξεπεδιορίοδὶ πιαῖϊογ ἰη ἴῃς Ο.Τ. ν δίς ἢ ἰβ 
804} βκίρρεά ὃν ἔπε πιοάεγῃ τεδάογ; 
δυῖ ψὨΙΟἢ ἦν ἃ ταγβίϊοδὶ εχρίαπδιίοη οὗ 
τῆς ἀετίναιϊίοπβ οὔ τῇς ποπιεποϊδῖυγα 
οουἱά ὃς τηδάς ἴο ᾿υβεν τπεὶςγ ἱποϊυβίοη 
ἐπ ἃ βαογεά Ῥοοῖ, Ἔνεῖγν 80}120]ε οὗ νῃίο ἢ 
πιῆ ὃεὲ ϑβυρροβεὰ δηϊεσεάεηςὙ ἰο 
ςοηίδίη εἀϊβολιίοη. ΤῊΪΐΒ ρεπεσγαὶ ἱπίογ- 
Ῥσεϊδιίοα, ννο 8 ταὶ οὐ ΥΥ εἶβ8, ἰβ 
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5. Τὸ δὲ τέλος τῆς " παραγγελίας ἐστὶν ἀγάπη ἐκ " καθαρᾶς ἵκαρ- ΑειεΞν. 28. 

δίας καὶ “ συνειδήσεως “ ἀγαθῆς καὶ " πίστεως "" ἀνυποκρίτου " 6. ὧν 
χνὶ. 24,1 
Τῆε855. ἱν. 

ἡ ψασ. 18, 
τινὲς ᾿"ἀστοχήσαντες " ἐξετράπησαν εἰς " ματαιολογίαν, 7. θέλοντες Βοὶ ΟΧΧ. 

ν ΓΒ... (1. 

ν. 8,2 Τί). 11. 22. 
χιΐ. ο, 2 Οοσ. νὶ. 6, [48. 1]. 1γ, 1 Ῥεῖ. ἱ, 22. 
νἱ!. το, νἱἱϊ. 9. 
τ Τιῖι. 1. το. 

βιρρογιεὰ ὈγῪ ἴφπαὶ. Μαρη. 8, “ Βε ποῖ 
βεάυςοά ΌὉΥ Βίγδηρε ἀοοίσίπεβ ΠοῸσ ὃν 
δπιϊφυδιεὰ ἐΔ0]ε8Β (ἑτεροδοξίαις μηδὲ 
μυθεύμασιν τοῖς παλαιοῖς), ΨΨΠΐοἢῃ ἅτε 
Ῥιοῆεϊεββ. Εοσ ἰζἤ ἐνεῃ ὑπῖἴο τΠΐβ ἄδν ννὲ 
Ἰνε αϊο ἴπ6 τηδηῆπες οὗ [υἀδίδηι (κατὰ 
ἰονδαϊσμὸν ζῶμεν), γε ἀνονν τῃδὲ ννὲ 
δανε ποῖ τεςείνεά σταςε." Ηοτί πηαίη- 
ταῖπβ τ[ῃδὶ γενεαλογίαι Πετε ὯΔ8 ἃ ἀετίνεά 
τοδδηΐηρ, “411 τι86 εαεὶν τ81|68 δάπεγεπῖ, 
88 ἰὶ Ψειο, ἴο ἴδε ὈΙΓΠ5 οὗ ἰουπάοτγϑ᾿" 
(δες κἀαϊκέϊε ΟἈνι ςἰἰαπείγ, Ρ. 135 544.). 
Οη ἴῃς οἵδμες παπᾶ, ἴγεπθυβ (Ηαεγ. 
ΡῬιδεῖ. ᾿ δπά Τεγίυ 1 (αάν. Μαϊεπίϊνη. 
3; 4ε Ῥναεξεγίῤῥί. 33) βαρροβε ἴπαὶ τῆς 
Αποϑιῖς ρτουρίηπρβ οὗ ἀέοη5 ἴῃ ρεποδίο- 
᾿ λῶν τοϊδιοηβῆὶρθ ἄγ ποτε δυάδα ἰο. 
 ν 88 παῖυγαὶ ἴῃδὲὶ {ΠῈῪ βῃουϊὰ τεδά {πὰ 
Ν.Τ. ἴῃ ἐπε Ἰίρῃὶ οὗ σοηίτονεγβίεβ ἴῃ 
ὙΠΟ Β ἴΠδῪ Ἐποτηβεῖνεβ νεῖ εηραρεά. 

ἀπεράντοις: ἐημάϊεςς, ἱπίεγηιίπαίὶ 5 
(νυ]ᾳ.), ἐπβηνἰεὶς (πι.}, Ὀδοδυδε Ἰεδάϊηρ 
ἴο πο οοτγῖαϊῃ οοποϊιδίοη. ᾿ἰβουββίοηβ 
ν δίς ἢ ἀο ποῖ σοποδγη ταδὶ! 168 ἀγὰ ἱπίετ- 
ταϊηδδῖς, ποῖ ἴτοπὶ τ εὶς ῥσοδιπάϊιγ, ἃ8 
1πε οοεᾶπ 8 ρορυϊαεῖίν βρεακίηρ υη- 
[λϊοπηδῦϊε ἰπ ρασίβ, Ὀὰξ Ὀδοάυβε ΠΟῪ 
Ἰεδλά ἴο πο ςοηνϊποίηρ επά. Οπε επὰ οζ 
ςοποϊυδίοη ἰ8 48 ροοὰ 48 δποίπετ. Τῆε 
ςδοῖςο Ὀεζινεεη ἴπεπὶ ἰδ ἃ πηδίεετ οἱ ἰδβίε. 

αἴτινες : 4υδ]ἰϊλιῖνε, ἐλν αγέ ΟΥ̓ Ξ“μεὰ 
α ἀἰπὰ ας, ἐδε τολίελ (Κ.Ν.). 

ἐκζητήσεις : Οπεείοπίηρς ἴὸ ΜΘ πὸ 
ΔΏΒΥΝΕΙ οάῃ Ὀὲ μρίνεη, ΜΏΪοΝ ἅγα ποῖ 
ΌΤΙ Δηδννειίηρ. θέε τε οη νὶ. 4 
Τμεῖσ ὑπργδοῖίοδὶ πδῖυγε 18 ἱπιρ! ὦ Ὁγ 
τπεῖγ θείηρ ςοπιίγαβιεὰ ἢ οἰκονομία 
θεοῦ. [ἰ|ὲ ἰδ 4 ἰτυβῖ, ἃ βιενδαγάβῃίρ, 
ςοτητηϊεὰ ἴοὸ υ5 ὉΥ αοἄ. Απγιπίηρ ἴπδὲὶ 
οἰαίπιβ ἴο δείοῃης ἴο τεϊρίοη, δὰ δὲ τῃε 
βᾶπιε {ἰπ|ς 15 Ῥγα)υάϊοϊ4] το τῆς εβεοίυαὶ 
ἀΐδοπαγρε οἵ [Πϊ5 ἴγυβὲ ἰδ βε!-ςοπδεπηπεά. 
παρέχουσι: π' ὦ ἰβ ιϑεὰ Πεῖα 48 ἴῃ 

ἴδε ρῆγαβε κόπονς παρέχω. 
τ ΨἘΠ ΡῈ οὐβεγνεά πὶ οἰκονομία ἰ5 

Βετε ἴδκεη βυδ)εςτίνε!ιγ ἀπά δοιίνεϊυ (ἐλ 6 
ῥενζογνιαπος οἵἩ ἐὰλς ἀμέν οΓ απ οἰκονόμος 
εηϊγιβίεά ἴο ἃ πιδὴ ὉγΥ αοὰ; 80 4130 ἴῃ 
(Οἱ. 1. 25); ποῖ οδ]εοείνεϊγ δηὰ ρδββίνεϊυ 
(ἐλ:ε ἀϊεῥεμεαίίοη ο77 Οοά, ἰ.6., τὰς Ὀϊνίπα 
Ῥίδη οἵ βαϊναϊϊοπ). Τῆε ΝΥΝ εβίεγη γεδάϊηρ 
οἰκοδομήν οἵ οἰκοδομίαν, εὐ! εαέἑομονι,ἰ8 
εδβίεσ; δυῖ ἴῃς τεχὶ ρίνεβ ἄδεροσ πηεδηΐπρ. 

ν Αοἰβ χχίίΐ. τ, τ Τίτ, ἱ. το, ᾿ Ῥεῖ, ἐϊ. 16, 21. 

δι Τίπι. ν, 15, νἱ. 20, 2 Τίπι. ἰν. 4, Ηςδ. χἰΐ. 13. 

1.11.) 
12, Μαιι. 

χ 2 Τίπε. τ Εοπι. 
τι Τίπλ. νἱ. 21, 2 Τίπι. ἰϊ. τ8 οηἷγ, ΝΤ., ἔκοιμε. 

Ὁ ετγε οὐἱγ, οι υχ χΧ" 

τὴν ἐν πίστει : ΤῊΪΒ ἰΒ Ὀεϑὲ ἰδίκεῃ 45 ἰῃ 
ἐπε (πᾶ; οἷ νεῖ. 2, ἰϊ. γ, Τίς. εἰν 15. 
Τῆε ἔγαδὲ σοπηπι τε ἴο 5 Ὁ ΟΘοά ἰΒ 
εχεγοίβεὰ ἰπ ἴπ 6 βρῆετζε οἵ τῆς 1αἰτἢ. 

Τῆε δροβίορεβίβ αἱ ἴῃς επὰ οἵ νεῖ. 4 ἰ8 
ἄυε ἴο ἂπ ἱπιρετδῖϊνε πεεὰ ἴεϊ. ὃν 9ῖ. 
Ῥδὰ] το εχρίδιπ δ οὔςε, ἀπά ἀσδνεῖορ 
πε τουρδὶ οἱ, οἰκονομία θεοῦ. Τῆς 
ἴτας τεδοπίηρ---ἴῆδι οὗ τπε ἀροβῖῖε δπὰ οὗ 
Τιπιοιῃγ---ινουϊὰ θὲ τς οοηβεαυδπος οὗ 
1πὲ οἤαῦρε ρίνεη ὉΥ Τἰπιοῖῆγ ἂδπά ψου!ὰ 
ἴδβις ἱπ, Ὅς Ῥγοάυςιίνςε οἵὗὅ, ἃη οἰκονομία. 
θεοῦ. ΤὨϊΒ οἴκονομ. θ. ἰ8 ἐΐδ οὐϊδεὲ 
αἱνιδὰ αἱ, τέλος, οΓ ἐλε σλαγρε; δπὰ ἰ5 
ἔυγίμες ἀοῆηςά 48 ἰουε, εἴς. 

ΤῊΐ8 ἰδ τῆς οηἱν ρίαςε ἰῃ Ῥδὺ] ἱπ πο ἢ 
τέλος τηεδπβ ἐΐε ἡπαὶ σαμϑε. ἴπ Ἔνεῖυ 
οἴπες ἱποίδποε [τ τπησδηβ ἐερρηημαίίομ, γέ- 
δεΐί, ἐνς. σοπβέφμόπος. ἱ Ῥεῖεγ ἱ. 9 ἰ8 
ῬεΙΒΔΡΒ Δη ἰπβίδηςε οὗ ἃ βἰπηϊασ υ86. 

ΤΑς ἐμαγρε ἰβ τείειτεᾶ ἴο δραίῃ ἱπ νεζ. 
18. ὅεε αἷἰϑο 1 Τῇεδβ. ἰν. 2. Τῆε εχ- 
Ῥιεββεά οὔήεοὶ οὗ με Ἵοἴαγρε δεΐπρ τ 
ςοτργεπεπβίνα νίγῖις, ἰονα, ἰἃ 18 βίγδπρε 
τῆδι ΕΠ σοῖς βῃου]ά οπδγαοίεγίβε τἢ15 
ἐχερεβὶβ 85 “ ἴ00 πᾶγγον δηὰ ἜἼχοϊ βὶνς ᾿᾿Ὶ 
Βεηρεὶ δευΐεῖν οὔβεγνεβ παῖ 851. Ρδυὶ] 
ἄοεβ ποὲ ξωγηϊδῃ Τί πιοῦν ψἱἢ ργοίουπὰ 
δισυτιθηῖβ ἢ τ Ὠὶςἢ τὸ τεΐυε ἴῃς 
δεγεῖίοβ, Ὀδοδυβε {πε βρεςίδὶ ἀπ οὗ ἃ 
ΤὨυτγοῦ τυΐεσ ἰδ οοποοσηεά νἢ ν παῖ ἰδ 
Ροβίξίνεϊυ πεοεββᾶσυ. Τῇῦῆς ἴονε ἤεσα 
8ροίδη οἵ ἰ8 ἴπδὶ νυ] ἢ 18. “ τῆς 0] Π]πγεπὶ 
οὗ τῆε ἴαν ᾽" (Εοπι. χὶϊ. 10); δηὰ ἰϊ8 
πδίυτς ἰ8 γί πε ἀεβηςεὰ ὃν [18 [Πτεείοϊ ἃ 
βϑουτοθ. Ηδδγῖ, οοπβοίδεηςς, (Δ, πιατκ 
βίαρεβ ἱπ ἴπε δνοϊυκίοῃ οὗ ἴπ6 ἱππασ {πὶ 
οὗ ἃ τδη. Ηξαγῖ, ογ ἀϊβροβίτίοπ, 15 
εδιῖϊογ ἰπ ἀενεϊορτηεης ἔπδη Τςοπδοίεποε ; 
δηὰ (Αἰ, ἴῃ τῃς οαβα οὗ ἴῃοϑε ννῇο ἢᾶνε 
ἴξ, 18 ἰδῖεγ τῇδῃ σοπβοίεηοα. 

καθαρὰ καρδία 5 ἀπ ΟΟΤ. ρῆγαδε. ὅες 
τε. συνείδησις ἰ5 καθαρά ἰη τ Τίπι. 1]. 
9, 2 Τίτῃ. ἱ. 3; ἰξ ἰ8Β ἀγαθή ἰπ τεῆ!; καλή 
ἱπ Ηεδ. χίϊ. τ; ἱξ ὀοσσπγβ ᾿νἱπους ΔῊΥ 
ερίτμεῖ ἴπ σ Τίπι. ἱν. 2, Τίς. ἰ. 15. πίστις 
ἀννπόκριτος οὐουτδ ἀρδίη 2 Τίπι. ἱ. 5; 
Δηὰ τῃς δά]. ἰβ ἀρρ!εὰ το ἀγάπη, Εοπ). 
χὶϊ. 9, 2 Οοσ. νὶ. 6. 866 οἵδε τεῆ. [Ἢ ἰδ 
ενϊάεπε παῖ πο βίγεββ οἂπ ὃὲ ἰαἰά οἱ 
πε ομοῖος οὗ ἐριπεῖβ ἰπ Δτν ρατγιίουϊας 

δε. 
νεῖ. 6. ὧν: ἑ.6.. ἰῃς ἀϊδροδίτίοη, ςοη-- 
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Ἔακον. 17, εἶναι “ νομοδιδάσκαλοι, μὴ νοοῦντες μήτε ἃ λέγουσιν, μήτε περὶ 
Δα ΤΑΝ' τίνων ἃ διαβεβαιοῦνται. 8. Οἴδαμεν δὲ ὅτι καλὸς ὁ νόμος ἐάν τις 

ἁ ΤΗ. {ἰ|, 8, 
ΠΟΙ ΧΧ. αὐτῷ “νομίμως χρῆται" 9. εἰδὼς τοῦτο, ὅτι δικαίῳ νόμος οὐ 

« 2 Τίῃ». ἰἷ. 
5,4 Μδςς. νὶ. 18 οηΐγ. 

180 ΜΌΕΟΚΙ,; 

βοίεηςε, πὰ ἔαϊε 48 αυδιῆεά, τινὲς : 
8εὲ ποίε ου νεῖ. 3. ἀστοχήσαντες : 
(αδεγναπέες, Νυϊρ. ; γεοεάεμίες, τηῖ; 
ἐχεοεάεπίες, ταῦ). ἴπ τῆς ΟΥδεὶ ραββᾶρεβ 
ες {18 ψνοσγὰ οσουτβ τῇς ΑΝ. δηὰ 
ΕΟΝ. πᾶνε ἐγγεά ; δγε σινεγυεά. ὙΤΠΕΥ 
γεδδοφα ἐδέ νιαγὰ ἴῃ Ῥοΐπε οὗ ἕαλοῖ, [ἰ πηλὺ 
δε ᾳυεδιίοηεά ψῃεῖποῦ ΠΟΥ τεϑ!Ὺ πδὰ 
αἰπχεὰ αἱ ἃ ρυζε μεᾶγί, εἰς, Βυξ μανίπρ 
τηϊϑδεὰ, Ὀεὶηρ ἰῃ ἴαςς "““σοττυρίεά ἰῃ 
ταϊηδ᾽" νἱ. 5; “διαπάεά ἰπ {ἐπεὶς οοη- 
βοίεηςς,᾽᾽ ἵν. 2; δηὰ “τεργοδαῖες Ἴοη- 
φετηΐηρ τῃς ἔΑί ἢ," 2 Τίπι. 11. 8, {πεν 
ἀϊὰ ποῖ βεουγε δ8 τῃεῖγ οννῃ ἰοῦ, ῥτγδο- 
εἰςαὶ Ῥεπεῆοσεπος, Ὀυ 118 ἐχαοῖ ορροίϊε, 
ἘΠΊΡΙΥ αἰκίαν, ναπίϊοφείμηι, Τίς. 1. το. 
Τῆς ο᾿οπίεης οὗ {π|ὶ8 ΘπΊΡΙ ἰαἰκίηρ ἰ8 
δηλίγβεά ἰῃ Τίς. ἢ. 9. 

118 ποτα πδίυγαὶ ἰο δυρροβε ἴπδὲ ὧν 
ὧ8 ρονοετηεὰ ὈῪ ἀστοχήσαντες (Ηυῖδοτ, 
ατίπιπι, Α14.) ἔθδη ὃγ ἐξετράπησαν (Ε11- 
φοιθν ἀστοχεῖν ἰ5 υϑεὰ ΔοΒο]υςεἶν νυν ἢ 
“περί εἰδεννμεσε ἰη τΠς6 Ῥαβίογαδ 8 ; Ὀυΐ ἴῃ 
Εσοΐυδβ, ἰξ ρονεσπβ ἃ βεηϊτίνε αἰϊτεςεῖγν. 
ἐκτρέπεσθαι ρονετηβ Ὀοτἢ σεη. ἀπὰ δος. ; 
δε Ἰαξίεγ ἰπ νὶ. 20. 

Μουΐτοη δηὰ Μ|Πραη, Ε χῤοσίίον, νἱὶ., 
νἱῖ. 373, αυοῖε ἜχϑτρίςΒ οὗ ἀστοχέω ἔτοτη 
Ῥδργτὶ (ἰϊ. 5.6. 11, 4.}.} ἰῃ τὰς βεῆβε “" 141] ᾿"" 
Ὁγ “ ἕογροει," “ρ ἀστοχήσαντες τοῦ 
καλῶς ἔχοντος. ἐξετράπησαν ἱπίτοάυςεβ 
ἃ πεν τηοίδρθοσ: ἐΐεν λαὰ ἐμγηφα αὶ άς 
ομέὲ Ὁ ἐπε νἱρκὲ ῥαίλ.---ματαιολογία : 
Ἡετε οἠἱγ ; δυῖ ματαιολόγοι οςουτβ, Τίς. 
ἱ. το. 8εε νί. 20 : ““Ν΄δηϊτδ8β πηαχίπηᾶ, υδὶ 
ἄε τεῦυβ αϊνπἰδ ποῦ νοῖς ἀϊδββογίίυσ, 
Εοπι. ἱ. 21 ᾽᾽ (Βεηρεῖ). 

γες. 7. νομοδιδάσκαλοι : Τῆε Μοβαῖςο 
οὐ Ϊεννῖιβῃ ἴανν 18 πηεδηῖ. ϑ8ϑεὲ Τίς. {{|. 
9. ΤΠα ἴδγπὶ [8 υϑεὰ Βεσίουβὶυ, οὗ οβῆςο δὶ 
τδδοῆοζθ οὗ πα ἴδνν, ἰπ το, 

ἢ νοοῦντες, κιτιλ. : Τλομρὴ κα 
μηϊδεγείαμα ποίέμεν, εἰς. ΤῊΣ ρατγεοῖ ρίας 
18 ςοηςεββίνε, πὰ με 18 Πεῖε βυδ]εςεῖνα, 
88 υδυδὶ, ἐχργεββϑίηρ 81. Ῥδ0}᾽8 ορὶπίοῃ 
αὔουϊ {πεπ. Ἐς [πὰ βεπιίπιεπε οὐ 
νί. 4,1. Οος. νἱϊϊ. 2. λέγουσιν τοῖθτβ ἴὸ 
τῆς βυδβίαπος οἵ {πεῖς δββεγίίοπβ, νυ] 6 
διαβεβαιοῦνται (αϑέγνιαμί, βεε Τίς. 1]. 
8) 8 ἐχργεβδβῖίνε οὗ ἐπε οοηβάεπι πιδῆπεσ 
(ΕΝ ἴῃ ννῃϊς ἢ μὲν τηδάς τπεπὶ. ΤΠοΥ 

Ϊὰ ποῖ γτϑδρ {με ἴοσος εἰἴμες οὗ τοῖς 
ον Ῥσοροβίτίοπβ (μεηςε γεβυϊ ἐς βέβηλοι 
-κενοφωνίαι), οτς ἴῃς παίιτε οὗ {ῃε ρτοδὶ 

χρήσηται ΑΡ, 73. 

τορίς8---1,ἂνν, ΡΕΠΟΒΟΡΉΥ, εἴο.--- οὐ ψνὩϊ ἢ 
{πεν ἀορπιδιίβεά, ἤδπος {πεῖς ἱποοηβίβι- 
δηςίεβ, ἀντιθέσεις τοῦ ψευδωνύμον 
γνώσεως (νί. 20). Οη (πε οοπιδπδίίοη 
οὗ τῆς τεϊαεϊνε δηὰ ἱηξεισορδῖῖνε ρῥτο- 
πουηΒ ἰπ οἠς δεηΐδηςοα, βες Υίπει- Μου!- 
ἴοῃ, Ογαπιριαῦ, Ὁ. 211. 

γν. 8-1:.. Απὰ γεῖ τη ΐ8 Δ] εροὰ δη- 
τδροηΐβπι οὔ τς [ἂνν ἴο τς αοδρεὶ ἰ8 
ξαοιτκίουβ : ἐᾷε 1 ατο οὐ ννϊο ἢ ἘΠΕΥ ἰπδίϑὲ 
ἰθ Ῥατὶ οὗ ἴανν ἰπ βαπεγαὶ ἢ 80 ἰδ ἴπε 
αοβρεὶ ν τῆ Ὡς ἢ 1 τνᾶδ επιγυδβίθά, Τῆε 
ἱπεδῃξίοη οὗ Ὀοτ ἰβ ἴο ἃ ἰαγσβρεὲ δχίεπε 
ἰάεπεῖοα! : το ῥγοπιοῖς σίρῃι οοπάυς!. 

γες. 8. οἴξαμεν, 88 ἷῃ οπι. νἱϊ. 14. 
1 Οος. νἱϊ. 1, 4, ἱπιγοάυςεβ ἃ σοηῃοδβϑίοῃ 
ἴῃ τῆς ἀγρυπιεπί. καλὸς ὁ νόμος νν88 ἃ 
“ὐποεδδῖοη ταδὰς ὉΥ 5. ἘῸΝ, πόῖν, νἱ!. 
16, α'8ϑο οπι. νἱϊ. 12, Ψ νι Ἃ 
[τ 1ἴ8 ροββίδ!ς τπδὲ ἱΐ μ5ὰ Αἰοραρν τλάμν: 
μαι Πῖβ ἰδηρυάρε ννὰβ ἱποοπβίβεδης στ 
ΒΒ ΡοΪ'ον. [τ πιᾶν θὲ ᾳιεβεϊοπεα νυν παῖδες 
καλός, ἰπη ὅι:. Ῥαυ} 8 τ86 οὗ ἱξ, ἀϊοτβ 
ἔτοπι ἀγαθός, 48 τηιεδηίηρ βοοὰ ἰῃ ἀρρεᾶϑι- 
δῆς 28 νΜγ)6}} 8ἃ8 ἴῃ τσϑδὶ ἱἴγ. Εοσ τς υδὲ 
οὗ καλός ἰῃ τε Ῥαδβίογαὶβ, βεεὲ ποῖβϑ θῇ 
ἴ, 18 δηὰ [1]. 1. τις Πδ8 ΠΟ βρεοΐδὶ τε- 
ἔεσεπος ἴοὸ ἴπε ἰθᾶσμεσ 88 ἀϊβείηςι ἔγοπι 
τς Ιεᾶγποσ. Ὅς ἴᾶνν ἰ8 καλός ἴπ [8 
οὐ δρῆεσγε ; Ῥυξ Οογγηῤέιο οῤῥἑνεὶ ῥέ5- 
σία; "ϑινεδίδδι {πίηρβ ἔτη βουζεϑὲ 
ὉΥ {μεῖς ἀεεάβ᾽", νομίμως ἔετε πιεᾶπδ 
ἐμ ἀεσοογνάαηες τοῖς ἐπε εῤὶγὶἐ ἐπ τολίον 
ἐπε ἴαισ τᾶς ἐπαείεά. ἴὶ ἄοεβ ποῖ 
τηθϑη ἰατο μἰἷν ἴῃ ἴῃς ἀδυ8] δοςερίδιίοη 
οὗ ἐδαῖ ἴεσπι. 8:1. Ῥδυϊ ἱπίργεββεβ (ὃς 
ννοστὰ ἰπίο ἢὶβ βεγνίςς, δπὰ ἀοεβ ἴξ νἱο- 
Ἰεῆςε ἴῃ ογάες ἴο ρίνε δὴ ερίρταπιπγαῖὶς 
ἴαγη ἰο τῆς ϑεπίθηοςς. [πῃ 2 Τίηι. ἰΐ. 5, 
γομίμως ἢα8 [8 ογάϊηδγυ τηεαπίπρ ἐπ 
αεοογάαπεε τοέκ ἐπε γμΐες οὗ ἐλφ ραπιε. 
χρῆται: [ἡ Ευτὶρίάε5, Ηἐῤῥ. ο8 νόμοις 
χρῆσθαι πιεδη8 “10 ᾿νε υπάοτ ἰαννδ ᾽΄. 

Ψε τσ. 9. εἰδώς τεΐετβ ἴο τις, ας ἔποιν- 
ἑηρ ἐλπὶς (ΚΝ.). Ἐοσ τῆς Ἔδχργεββίοη οἵ 
οἶδας τοῦτο, 2 Τί τη. ἱ. 15 Δηὰ ἘΡΏἢ. ν. 5. 
γόμος : ΑἸΠουρἢ νόμος ννῆεη δηδγείῆγουβ 
ΤΩΔΥ τλεᾶη ἴῃς Μοβαὶς ἴχᾶνν, ἴδε βίδίε- 
ταδπὲ πο 8 Ρογίε Εἶν ρεπογαὶ (80 ΚΕΝ.). 
Τῆς Μοβαῖς ἴνὰνν ἄοεβ ποῖ ἀϊῆεσ ἱπ τῆς 
τηρε οὗὨ ἰἴ8 δρρ᾽οδιίοη, που ἢ ἴξ ΤΑΥ͂ 
ἰπ ἴδε ἀείιαὶϊδ οὗἨἉἁ [18 επδοιπιεηίβ, ἔσοπι 
ἴανν ἴῃ ραπεζαῖ, οὐ ψῃίοῃ ἰτ ἰ8 ἃ βυῦ- 
ἀϊν᾽βίοη. Γαῖσ ὶς ποί Ἅπαείδα ον 



7---το. ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α 95 

κεῖται, ' ἀνόμοις δὲ καὶ " ἀνυποτάκτοις, " ἀσεβέσι " καὶ " ἁμαρτωλοῖς, Μετ χν. μοι μᾶρ ἼΔΟΝ 
() 

1 ἀνοσίοις καὶ " βεβήλοις, ' πατρολῴαις καὶ " μητρολῴαις, " ἀνδρο- ἴακο 
- ΧχΙΐ. 375 

φόνοις, 1ο. πόρνοις, " ἀρσενοκοίταις, " ἀνδραποδισταῖς, ᾿ ψεύσταις, μ. ἡτα, 
Α. οἷφ ἰϊ.23, 

" ἐπιόρκοις, καὶ εἴ τι ἕτερον τῇ " ὑγιαινούσῃ " διδασκαλίᾳ ἀντίκειται, 1 Οοτ. Ὧν 
21 (4), 2 

[665. ἰΐ. 
8, 2 Ρεὶ. ἰἱ. 8. ε Τίι. ἱ. 6, το, Ηε6δ. ἰἰ. 8, οὶ ΟυΧΧ. ἢ Ρεχον. χί. 31, τ Ρεὶ. ἱν. 18. ἰ4 Τίηι. 
1. 2, οαϊγ, Ν.Τ. ἵε τ Τίτα. ἵν. γ, νὶ, 20, 2 Τίπι. ἰΐ. 16, ΗςὉ. χίΐ, 6 οαἱγ, ΝΙΤ. 1Ήετα οαἱγ, 
ποι χ' τῇ ετε οὐἷν, οὶ 1 ΧΧ, πη εχε ΤΑ ΝΎΥ., 2 Μεαςς. ἰχ. 28... οἵ Ὅος. νί. 9, 
ποῖ υχχ. ρ Ἧετσε οἷν, ποῖ υΧΧ, « Βοαι. ἰἰΐ. 4, Τίς, ἱ. 12, εν. χχὶ. 8} ]οδ (2), ᾿ ]οδπ (5). 

τ ἤετς οοἱγν Ν.Τ'. οἵ. Μαῖϊ. ν. 33. 82 Τίῃ. ἱν. 3, Τίς. ἱ. ον, ἰϊ. συ, οὐ. τ Τίηι. νἱ. 3,2 Τίπι. ἱ. 13, 
Τίις, 1ἰ. 8, Τίς, ἱ. 13, ἰἱ. 2. 

α παίωγαϊΐγ ἰαιο-αὐτάϊπρ νιαπ (ἀδιῖνε 
οὗ τεξεγεηοα). δίκαιος ἰ5 υδεά Πεῖα ἴῃ 
186 Ρορυϊᾶῦ βεῆβε, 88 ἰῃ “41 ςδπὶῈ ποί ἴο 
(411 τῆς τἰρδίοουβ᾽". [τ 8 ὩπηοΟ ΒβΆσΥ 
ἴο βυρροβε ἴπδιὶ 81. Ραυ] παά ἢΠί8 θοῦ 
οὗ ̓ υδειδοδίίοη ἰπ Πἰβ πιϊπὰ ννβεη υντἰτἰην 
τοῖθ ; τπουρῇ οὗ σουζβε ἴοβ6 ΨῆΟ “ἅτε 
Ἰεὰ ὉγΥ τῆς ϑρίγιι ᾿" Δγε δίκαιοι οὗἩ {πε 
ἰγμεβὲ φυλιγ, κατὰ τῶν τοιούτων οὐκ 
ἔστιν νόμος ((4]. ν. 18 -44., 23). Τῇε 
επυπγετζαϊίοη οὗ ἴδοβ6ὲ νἤοπι ἰερίβἰδίοτβ 
Βᾶνα ἱπ νῖενν ὑνβδπ Ἔπδοῖηρ ἰαννβ πδίυτ- 
ΑἸ Ὀεχίπβ ἢ ἄνομοι, οὐ νἤοπιὶ τῆς 
ἀννπότακτοι, κηγεΐγ, ἴθοβεὲ ψνῇο ἀεῖ!- 
Ὀεγδίεῖϊγν γεῦοὶ ἀραϊηδὶ τεβισι τίου οὗὨἩ ΔΠῪ 
Κίπά, ἅγε τῇς δχίγεπηε γρ6. ὙΠογα 18 πὸ 
βρεςΐδὶ σαββ οἵ ᾳφυ δὶ! οἵ οτγίπις ἱηνοίνεά 
ἰπ τὰς ἴεγπιβ ἄν δηὰ ἀννπότακτος. 
ΑΒ ἴδε βοζίεβ δλάνδηςεβ, ἴῃς δάϊεοιίνεβ 
ἱπάϊοδῖα τπῆοσεὲ ἀεῆηϊςε ἀπά τσεβιγιοϊθά 
ϑρεοῖβ οὗ ἰδιυνεββηςββ: [πε ἤτγβι ἴἤγαα 
ΡδΙ18 ταργαβεηῖΐ βίδίεβ οὗ πιϊπὰ; ἴπεῃ 
ἴο!ονν Ἔχδηλρ ε8 οὗ νἱοἰαιτοπβ οὗ βρεοϊῆς 
επδοιπηθηίβ. ϑίπος ὅ8ι. Ρδὺΐ ἰβ8 πεῖα 
ἀεαλίης ψχἱἢ τῆς ἴᾶνν οὗ πδίυγαὶ τεϊρῖονι 
ἴξ ἰ8 ποῖ 8βδῖς ἴο ἀεερεὴῆ τῆς βῃμδάς οὗ 
ἀσεβής, κιτιλ. Ὁγ Ἰοοκίῃρ δὲ ἔπε σοποερ- 
εἰοπβ ΤΠΕΥ δχργεββ ἴῃ ἴδε Ἰίρῃῆι οὗ τπς 
[οτά. 

ὁ ἀσεβὴς καὶ ρτωλός ἰΒ ἃ ραΐτ οὗ 
Ἔρ ἐπ εῖβ ἐλ Πᾶς ἔσοπὶ 18 οσουσγγοηςα ἰπ 
Ῥτον, χὶ. 31 (ᾳυοϊδά τ Ρεῖ. ἵν. 18. 866 
4180 ]υάε 15). ΤῊΣ ἀσεβής ἰδ οπε νῆοΒβε 
τ ηΔ] διεἰταάς τοναγάβ αοά ΗἰπΊβοὶῦ 8 
ἴῆδὲ οὗ ἀε!θεγαῖς ἰγγενεσεηος ; ἴῃς βέβη- 
λος δοῖβ σοῃίυπηε!ουδῖν τονναγάβ σεοορ- 
πἰβεὰ Ἐχργεβϑίοῃϑ οἵ ἔουπ8 οὗ γονεγεποα 
το αοά. 

ΑΙ οσά δπά ΕἸ]οοις, ἔο!]οννίης 4 δἰπὶ 
ἔτοπὶ Βεηρεῖ, βυρροβε παῖ ἴῃ {πε β8εγίεβϑ 
σοτηπιεηοίηρ πατρολῴαις 5:1. Ρδυΐ 18 
ξοίπε τῆγουρἢ τῆς βεοοπὰ (Δ0]ε οἵ τῃς 

δοδίοσιιαθ. [τ 8 δἂῃ γρυπιεπὶ δραϊηϑὲ 
118 τπλῖ ἤθη 8:1, Ραὺυΐ 18 υπαιαδβιϊοη- 
ΔΌΪ επυπιεγδιίίησ ἴῃς ΟΟπιπιδπἀτγηεηῖβ, 
Εοπι. χίϊὶ. 9, ἢς ρίδοςβ {πε σοπιτηαηὰ 
ἀραϊηϑὶ δά! τεσ δεΐοσε (παὶ δρδϊηβι 
τουσᾶοσ (80 [κε χυὶϊ. 20; [48 ἴϊ. σὰ; 
ῬὨΙο, 3) 6 εεραίορο, χχῖν. πὰ χχχίϊ. ; 
Τετγῖ. ἀε Ῥκάϊε, ν., 411 ἰο]Ἱοννίης ΟΧΧ (Β) 

οὗ θεαυῖ, σμᾶρ. ν.). ΤΒοτε ἰβ ἐπεγαῖογε πὸ 
ὨΘΟΟΒΒΙΥ το γίνε πατρολῴας (ἢς νεαΐκ 
τεπάογίπρ σρεΐέφν οὗ α Καέλεν (ἘΝ. τι.) ἰπ 
οτάεσ ἴὸ τηδίςς τπς ννστά τοίεσ ἴο ποσπιδὶ 
Ὀγθᾶοῆεβ οὗ τῇς ΕἾΝ Οοπτηληάπιεηϊ, 
[τ σαη, οὔ οουγδε, Ὀοιἢ ὃγ ἀεί νδιϊίοη δηὰ 
υδε, Ὀε 80 τεηάεσεά, Τῆς ἀτεεῖς ννογά, 
{κε ῥαγγίεἰ ας ἴῃ 1,ατἰπ ἀηὰ Ἐπρ] 5, πιᾶν 
δε Δρρ ϊεὰ ἴο ἀπῪ υππαῖυγαὶ ἰσελιίπιοπὶ οὗ 
ἃ Ῥϑτιεπί. 

ΤΒε ἀροβίῖε ἰ8 ἕεγε ρυγροβεῖγ βρϑοϊέυ- 
ἱπρ ἴῃς πιοβὲ εχίσοπια νἱοϊδιίίοπβ οὗ ἴδνν, 
88 βαιηρίεβ (καὶ εἴ τι ἕτερον) οἵ ναὶ 
ἀϊοτεραγὰ οὔ ἴανν πιῶ ἰεδὰ ἴο. Τῆε 
Βοαιῆγ, ψποϊεβοπλς ἰθδομίηρ οὗ ΟἨτῖβὲ 
͵ἰ8 οὗ οουγβα ἰπ ορροβίκίοη ἴο βυς δ δποσ- 
ταῖἶεδ; ἰξ 18. αἷβο ἰῆ ορροβίτίοῃ ἴο ἴδε 
ἔλὶβε ἱεασῆεσβ ; [8686 τοδσῃοσβ ἤδνε [διϊοὰ 
ἴο δἰδίπ ἴο ἃ ρυζτε μεατῖ, εἴσ. Οοηβε- 
υεπεῖν, αἰϊμουρῃ ργοξεβδίὶηρ ἴὸ (δας 
ἴδε [ψᾶνν, (πε βπὰ τπεπιβεῖνεβ ἰη ορ- 
Ῥοβίείοπ ἰο ἐπε δβϑϑεπείδὶ βρίγιὶ οὗ ἴανν. 
1,μεἰ ἰλεπὶ, ἀπά ἴῃοβς ννῆο [ἰβίθη ἴο {ἢ 6 πὶ, 
ἴαίκε οᾶγα ἰεβϑὲ {πεῖς ἐδαοπίηρ ἱπενίϊδον 
ἰδβιε ἴῃ δἰ πλῖ]ατ ἐπογηλ 68. 

Μετ. το. ἀνδραποδισταῖς, ῥίαρίαγὶ ἐς 
(νυϊκᾳ.), ἱποῖυ 68 411 ννο Ἴχρὶοἱὲ οἵπεσ πιδπ 
διὰ ψόπιεη ἔος {μεῖς οὐνη 86: ἢβἢ δηάβ ; 
88 πόρνοις Δηὰ ἀρσενοκοίταις ἱποίυάε 41] 
ἱπιρτορος υδς οὗ βοχυδὶ γεϊδιϊοηβ. 

ἰδασκαλία πιεδηβ ἐλ δοάγ οΓ ἀοε- 
ἐγίπε, ἴῃς δροβίοϊὶς ϑημηρηα ΤΑεοϊορία. 
Τῆς πουῃ ἰΒ υϑεὰ Δρβοϊυϊεῖγ, τ Τίπι. νὶ. 
1, οσ Ψν ἢ ναγγίηρ ερίπεῖβ : ὑγιαίνονσα, 
δαπα (Ὠεγα, 2 Τίπ). ἱν. 3; Τίς, 1. 9, 1. 1); 
καλή, δομπα (τι Τίπι. ἱν. 6) ; κατ᾽ εὐσέ- 
βειαν, “εομπ άπ ῥῥεἰαίσηι (1 Τίπι. νἱ. 3); 
μον (2 Τίπι. ᾿ϊϊ. το) ; τοῦ σωτῆρος ἡμῶν 
θεοῦ (ΤΊι. 11. το). 

1τ πιεδηβ ἐλε αεὲ οΓ ἐεαοσλέπρ ἴῃ Ἀοπι. 
χὶΐ, 7, χν. 4,1 Τίπι, ἵν. 13, τό, ν. 17, 2 
Τίπι. [1]. τ6, ΤΊε. 11. 7. Ὑῆαδ ἰοτπὶ οσουζβ 
Βέϊεεη εἰπλεβ ἰῃ ἴπε Ῥαβίογαὶ Ἐρίβεϊεβ ἰπ 
ἃ τοομηΐῖοαὶ ΟἸ τ βιίδη βεπβε. Τ 8 ἰβ ἴῃ 
τῆς νειν 8 τηϊπὰ ὄνθὴ ἰπ 1 Τίπι. ἵν. σ, 
διδασκαλίαις δαιμονίων. [τ ἰ8 ἰουπὰ 
ἴουγ εἰπιεβ ἰπ τῆς οἴπες Ῥαυ]ίπε Ἐρίβεϊςβ. 
Οὗ ἐπεβε Εοπι. χίϊ, 7 ἰ8β τῆς πεᾶγεβὲ ἂρ- 
ΡῬιοδοῦ ἴο ἴῃς βρεοῖδὶ ςοπποιδιοῃ ἤεζε. 
νι ὑγιαίνουσα (8βεε τε.) σοπιρᾶτα 
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ὑν τι σαι, κατὰ τὸ εὐαγγέλιον τῆς δόξης τοῦ ᾿ μακαρίου Θεοῦ, ὃ " ἐπι- 
υ ἤοπα, μ!, στεύθην ἐγώ. 12. 1" Χάριν " ἔχω τῷ “ ἐνδυναμώσαντί 2 με Χριστῷ 

2,1 (οτ. 
ἴχ.α),6α]. Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν, ὅτι 
ἐϊ. γ,χ 
ὙΠεδα. ἱἱ. 
4, Τίς, 1. 3. ἡ 
ῬΒΙ]. ἱν. 13, 2 Τίπι. ἰΐ. σ, 2 Τίπι. ἵν. 17. 
2 ΤΒεβδ. ἐϊ. 15. 

νΤυκΚο χνῖϊ. 9, 2 Τίπ,. ἱ. 3, Ηςδ. χίϊ, 48. 
χ Ηδδ. χί. 11, 6΄. Αςἐα χχνΐ. 2, ΡΒ]. ἰδ. 3,1 Τ688. ν. 13, 

ἤπιστόν με “ἡγήσατο, θέμενος εἰς 

ν" Αςἰδ ἰχ. 22, Εοῃ;. ἰν. 20, Ερῆ. νἱ. το, 

11π8. καὶ ὈΚΙ;, ἀ, 50., 5γττ. ; οπι. καὶ ΦΑΕΌΡ, 17, 31, 67" ", 80, 238, ἄνε οἴμεῖβ, 
ἔ, δ. νᾷ.» Ὀοἢ., ἄστη. 

9 ἐνδυναμοῦντι 3", 2, 17, ἴῆτες οἴδετβ, ΤῊΡὮΥΪ. αμο Ρ 

ὑγιαίνοντες λόγοι (1 Τίπι. νἱ. 3; 2 Τίπι. 
'. 13), λόγος ὑγιής (Τιι. 11. 8), ἀπά 
ὑγιαίνειν (ἐν) τῇ πίστει (ΤΊ(. 1. 13,11. 2). 

Τῆς ἱπιᾶρε 8 Ρεου ταῦ ἴο τὰς Ραβίογαὶ 
Ἐρίβεῖεβ ; δυὶ ἰξ ἰδ ποῖ (Παογεΐοσε υη- 
Ῥαυϊΐῃς, ὑπ]6 88 οἡ ἔπε δββυπιρίίοη τπδὶ 
ἃ νυτῖϊεσ πενεσ δηΐδγρεβ 8 νοσοδδυ δε 
οζ ἰάεαβ. ΗἩδαϊέδγ, τολοίεεονιο αἀτηϊ τ ὈΪῪ 
ἀεβοσῖίθεβ Ὁ τιβιίδη ἰεδοῃίηρ, 48 851. Ῥαυ] 
οοποεϊνοά ἱξ, ἰπ [18 οοπιρίεῖς ἔγεεάοπι 
ἔτοπι ςαβυ ίβισυ οἵ 40 0068 ἱπ ἰ8 ΤΠ εοσυ, 
Δηὰ ἔτοπι δι ΓΑΥ ΟΥ ὑπηδίυγαὶ γαβίγιο- 
τομβ ἴῃ ἐΐ8 ργδοῖίςς. Τῆε ἔεστβ νοσῶν 
88 Δρρ]ἰεά τὸ ἴαϊβε ἐεδοῃίπηρ (1 Τίπι. νἱ. 
4), ἀπά ροββίδὶν γάγγραινα (2 Τίηι. ἰἱ. 17) 
ψεῖς βυρσρεβίεὰ Ὀγ Τςοπίταβί. ὅ6ες Πεδη 
Βεσπαῖά᾽β ποῖε ου [ἢἰβ νεῖϑε. 
ΨΝε τς. αἰ. κατὰ τὸ εὐαγγέλιον, κ.τ.λ., 

τεΐειβ ἴο {π6ὸ ᾿ννῇοϊς ρσχεςεάϊηρ βεπίεπος 
δηὰ ἰβ ποῖ το θὲ σοππεοιεὰ ψ ἢ διδασ- 
καλίᾳ οἷν. ννϊο ἢ ννου]ὰ πεοεβϑίξαϊε τῇ 
κατὰ, κιτιλ. ΤῊΙΒ τεδάϊηρ ἰ8 δοΐυ δ! ν 
[ουπὰ ἰπ Ὁ," ἀ, 3, φ νς., Αττη., φμαε 65 ὲ 
δεομπάμηι, εἴς. Ὅη ϑοάδη Ἴοηηδοῖβ 
ἢ δικοίν γόμος οὐ κεῖται. 

ἱπαδιυυςῦ 88 ὑπβουπὰ τεδοπίηρ Ππαὰ 
οἸαϊπχεά το Ὀε ἃ εὐαγγέλιον (( 4]. ἱ. 6), 
8:. Ραὺϊ βπᾶβ ἴξ πεοαββᾶσυ [0 τϑοῆδερε 
τε ννοτὰ ννΠἢ 118 οἱ ἔοτος ὃν ἀϊδείηρυΐδῃ- 
ἱὴρ δρίἐπεῖβ. εὐαγγέλιον Παά Ῥεσοπια 
ἱπιρονεγίβῃεα ὃν Βείεγοάοχ δββοοίδιϊοῃβ. 
Τῇς ροβρεῖ ψ ψΒίοι 8ι. Ῥαὺ] μδά 
Ὀεδη δπίγυβίεά ψν88 ἐδέ ροϑεῤεῖ οὗ ἐπε 
φίονν 9Γ ἐπε διοεοεά Οαοά. Οὐ. “τὰς 
Βοβρεῖ οὗ τῆς ρίοσυ οὗ ΟΒγίβε," 2 Οοσ. ἵν. 
4. Τῆε ροΞῤῥεὶ σοπεεγμίηρ ἐδέ ρίονγ, εἴς., 
τολϊ οὐ γευεαὶς ἐδε ρίονγ. Απὰ {Πὶ8 σίογυ, 
ΔΙΕΠΟυΡὮ εἰ πηαγν δη δἰίγυϊε οὗ αοά, 
18 ἢδγα δηὰ εἴβενμετῖε ἰγεδίθα 85 ἃ Ὀ]εββεὰ 
βίδίε το ϑνῃϊοἢ ἴῃο86 νῆο οὔεν πε ρο8- 
Ῥεΐ πηᾶν διίαίπ, δπὰ ννῃϊος ἰξ 18 ροβϑὶ δῖα 
ἴο τηΐβ8 (οση. 11}. 23. ν. 2, χν. 7. 8εεὲ 
ϑαηάδυν δπά ΗἩδδάϊδηι οἡ ἔοηι. 11}. 23). 
ΤὨς ρῆγδβε ἰβ ποί, 48 ἰπ ΑΟἹΝ., δῃ ἐχρδη- 
βίου οὗ “Τῇῆε ροβρεῖ οἵ ἀαοὰ,᾽" Μαχξ 1. 
14, εἰς., “τῇς ροδρεὶῖ οὗ νος αοὰ ἰβ ἐπε 
δυίῆος,᾽" τῆς ἕδεῆς δείηρ ἃ δεηίεῖνε οὗ 
αυδ!τν Ξε σἰογίομσ. (ΟοπιραῖΈ Ἐοπι. νἱϊῖ. 
21, 2 Οος. ἱν. 6; ΕΡΏ. ἱ. 6, 18; ΟΟΪ. 1. ΣΙ, 
27; Τίς. "1. 13). 

μακαρίου: Βίεςτεά 48 δῃ ερὶ πεῖ οἵ 
αοὰ ἰδ. ΟἿ ἴουπὰ πεῖε δπάὰ ἫΝ νἱ. 15, 
Ψ ΠεῖΕ δες ποῖς. τί πηπὶ ςοπηρᾶγαβ ἰῃς 
μάκαρες θεοί οὗ Ηοπιεῖ ἀπά Ηεβοά, Βυϊ 
πε ποιίοη ἤδγα ἰβ τπηυςἢ ἰοξεῖες. ΜῈ 
ἸΏΔΥ 411] αοἀ δίοεςεά, Ὁὰὲ ποὲ λαῤβν: 
βίῃοθ μδρρίπεββ ἰδ ΟὔΪΥ ργεάϊοαιϊεά οὗ 
ἴθοβα νῃοπι ἰξ ἰ8 ροββί]α ἴο οοηποεῖνε οὗ 
88 ὈΠΒΔΡΡΥ. 
ὃ ἐπιστεύθην ἐγώ: ΤῊΪΒ ρῆταβε ὁσοῦσβ 

δξαὶη Τίς. ἰ.3. ΟΥ̓ Εοπι. ἰἰϊ. 2,1 Οοσ. 
ἷχ. 17, 4]. ἰἴ, 7.1 Τῇεββ. ἰΐϊ. 4. 8ι. 
Ῥδὺυ] ἄοεβ ποῖ ἤεσε αἰϊυάε ἴο [ιἷ8 ραγίϊςυ- 
ἴδτ ργεδβεηϊδιίοῃ οἵ ἴπε ροβρεῖ, 48 ἰπ Οδί. 
Ἢ δὲ ποῖ ἰβ δε (Πίηκίηρ βρεοίδ! γ οὗ 
ΟοὐάΒ ροοάπεββ ἴο πἰπι ἰῃ πηακίηρ πἰπὶ ἃ 
τηϊη βίας, 88 ἰῃ Εοπι. χν. τ6, Ερῇ. {ἰ, 8, 
(ΟἹ. 1. 25; δα [8 ΠΊΕΓΕΙΥ δβϑογεηρ Πὶδ 
ςοπδβίβξεπου, δηὰ γερυάδιδείηρ τς οἤατρα 
οἴ δπιϊποπιδηΐβπὶ νυ ἢ πδὰ Ὀεεη ὑγουρῆε 
δξαῖπβὲ ἢἰπ,. 

νν. 12-14. 1 σδηποΐ πγχεπίίοη ΤΥ Ῥαγὶ 
ἴῃ ἴῃς ξυγίπεταπος οὗ τῆς φοβρεὶ ννἱῖπουϊ 
ἘΧργοβϑίπρ' ΤΥ στδιυάς ἴο οὖς Ινοτὰ ἔοσ 
Ηἰ8 ἐογρίνθπεββ οὗ τὴν εἴτοῖβ δηά Ηἰβ 
οοπδάεπος ἰῃ ΠΥ πδίυταὶ ἰγυβιννοσί- 
Πεβ8, δἀηὰ Ηἰβ ρτᾶος ψῃϊοῃ ρᾶνε πὶὲ 
Βίγδηρτῃ ἴο βεῖνε Η;ηι. 

νεῖ. 12. Τῆὶβ ρδγεπιβδεςδὶ τμδηκβ- 
εἰνίπρ, νπίο ἢ 8 αυϊε ἱπ 9ι. Ραυ]Β 
ΤΑΔΠΠΕΙ, ἰΒ βυρρεδβίεὰ ὃν ὃ ἐπιστεύθην 
ἐγώ. Ο. τ Οος. χν. 9 544., Ερῇ. ἐἱϊ. 8. 

άριν ἔχω: 8βεε ποῖε οη 2 Τίπι. ἱ. 3. 
ἐνδυναμώσαντι: ΤῊς δοτ. ἰβ υδβεὰ ὃς 
οᾶυδε ἴδ νυτίτετ᾿ 5 (που ρἢτ8 ρᾶ88 ὕδοῖκ ἴο 
{πε ραγιίίουϊα εἰπὲ ἤεη ἣς τεςεϊνοὰ 
ἱηννατὰ βιγεηρὶῃ ἱπογεδβίπρίγ, Αοίβ ἰχ. 
22. ἴῃ ΡΗΪ]. ἵν. 13 τῆ ργεβεηῖ ρδγιἰςἰρ]ε 
ἰ8 ἀρριοργίδιε, θεοᾶυδε ἢ 8 ἀεβουδιηρ 
8 ργεβεπὶ βίαῖε:Ὠ Ὑὴὲ ψογὰ ἐν- 
δυναμοῦσθαι ἰΒ Οἡἷγ ἴουπά ἴῃ Ν.Τ. ἰη 
Ῥαυ] δπὰ Αςβ ἰχ. 22. [18 ἰξ ξαποίξυϊ τὸ 
ΒΌρροΒε πὶ [ὺκε᾿8 ὑδὲ οὗ ἰξ ἰῃΠ Αοἴδ 
Ψ 88 Βυρρεδβίεά ὃν ᾿ὶβ πιδβίοσ᾽ δ δοσοιπὶ 
οἵ ἐπὶ οτί βἰβ ἢ ὅτι: δεεαμδε. 
πιστόν : ἐγμδέτυογίδγν, Δ8 ἃ βιεννασὰ 18 

εχρεοιεδὰ το 6, : Οοσ. ἱν. 2. 866 τεΐ. 
ὙΒετςε ἴ8, 48 Βεηρεὶ τεπιδσκβ, ἃ ἰουςοἢ οὗ 
ἀνθρωποπάθεια, οἵ ΔπιΠτοροπιοτΡὨἷδπὶ οσ 
δοςοιηπηοάδείοη, ἰῃ πιστόν με το. 
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διακονίαν, 13. τὸ 1 πρότερον ὄντα ̓  " βλάσφημον καὶ " διώκτην καὶ γ ς Τίπι. 
οὑβριστήν - ἀλλὰ ἠλεήθην, ὅτι ἀγνοῶν ἐποίησα ἐν ἀπιστίᾳ" 14. « ἥτε οὔ!γ, 
ὃ ὑπερεπλεόνασεν δὲ ἡ χάρις " τοῦ " Κυρίου " ἡμῶν μετὰ “" πίστεως ἄν, Οἱ, 
44 καὶ 45 ἀγάπης “τῆς ἐν “Χριστῷ ὁ Ἰησοῦς 15. 'Πιστὸς ὃ "ὁ τὰ ὰ, 

Εχχ. 
ἃ Εοσω. ᾿ 30 ΟὨΪ ὝΤᾺ Ὁ στα οἱἶγ, δοὶ ΣΧΧ. ς 2 Τίπι. ἱ. 8, Ηςδ. νἱὶ. τς, 2 Ῥεῖ, ἐἰΐ, 165, 

Βεν. χί. 15. 8 Τίπι. ἱ. 14. 6 Οοἱ, ἱ. 4, ᾿ ΤΒεδε. ἰδ, 6, ν. δ, τ Τί πα. ἰΐ. 15, νἱ. αἱ, 2 Τίτι. ἰὲ. 22, 
Τίι. ἱϊ. 2, τ΄. ΘΑ]. ν. 6, ΕρΏ. νἱ. 23, : Τί. ἵν. τ, Εδν. ἐΐ. σ {τ Τίς. εἰ. τ, ν. ο, 2 Ὑ ΐπι. ἱϊ. χα, Τίς. 
ΠΥ ἘΜ ὟΝ ᾿ τὰν. ": ΠΆΕΙ 

180 ΑΘ ΕΟΡ, 17, 47, 67"", 80, ἴἄγες οἴβεῖδ; τὸν ὈΟΚΙ,. 

5 1π8. με Α, 73» δ. 
8 Ημνιανπης τ, [υατη Μ595. Κπονῃ ἴὸ ] ἐζοζης, Απιρσεὶ., [υ]ΐδη ρεὶ., Αὐχ. 

Τῆς Ὀινίῆς Μαβίες ἀμσιν ἰδὲ Ηἰἶβδ Τινεῖνε Ῥαϊγίαγοῖς (Ἰυάδῃ χίχ. 3, ἠλέησέ 
δίενατὰ Ῥᾶὰ] ψουϊά Ὅς τγυδεννοτίην. με ὅτι ἐν ἀγνωσίᾳ τοῦτο ἐποίησα) ἀλιοά 
Ῥαυϊ, ποῖ ὑπηδίυσα ν, Βρεδῖκβ 48 ἰζ δ Ὁγ ΟΠδεῖεβ θεΐννεθη :ορ-1Οῦ Β.Ο. 
Δρρσεδβεπβίοη οὗ ῃἷπὶ ψνεσε οὗ τῆς βᾶάπὶὲ ἐν ἀπιστίᾳ ἀοεβ ποῖ 80 τηιοἢ 4411 ν 
τεϊδεῖνε παῖυσε 88 μἷ8 οὐγῃ ἀοῤεὲ οἵ ἅπαὶ ἀγνοῶν, 48 σοττεοὶ ἃ ροβδβί]ς ποιίοῃ τμδὲ 
Ῥεζβενεζαηος. ἱρπογάηςα τηυδὲ ὃὉς δχουβδθῖθ. ϑιῖ. 

θέμενος εἰς διακονίαν: Τῆς ἴλοὶ ται Ῥαυ] ἀεοίαγεβ, ου ἴῃς Τοοπίγαγυ, ἴπδι δ 
ΘΟ γίβε ετηρίογεα Ραμ] ἱπ Ηἰδβ βεσνίοςς 88 Ψᾶβ ἃ ροξίτϊνε δοῖ οἵ βἰπέι) ἀϊβθεϊϊεῖ; 
ἃ βυξῆςίϊεηϊ ργοοῦ οἵ Ηἰ5 εβιϊπιδίε οὗ ἢ. δυὲ “ψνῃετα β'π δρουπάεά, ρστᾶος ἀϊά 
διάκονος Δηὰ διακονία ὅτε υβεὰ ἰπ ἃ γεπ- δρουπά τηογα ἐχοθοάϊηρν," ὑπερεπερίσ- 
εἴδ]ὶ βεῆβε οἵ 8.1. Ρδυ 8 πηϊπίβισυ αἷδο 'ἰπ σευσεν ἡ χάρις, ἤοπ;. ν. 20. 
Εσοπι. χί. 13, τ Οοσ. 1. 5, 2 Οοσ. ἰ). 6, ἱν. Ψεσ. 14. ὑπερπλεονάζειν ΟὨΪΥ οοοῦΓδ 
1, ν. 18, νὶ. 3, ΕΡΏ. 1]. 7, ΟΟΪ. ἱ. 23, 25. δεῖα ἰπ ΝΤ.; θυῖ 51. βδυ! οοπβιδπεν 
(ΟΥ. τ Τίπι. ἵν. 6, 2 Τίπ). ἰν. 5, 11. Τῆς 8ε8 σοπιρουπάβ ννἱἢ ὑπέρ. ΤῊ ςοπὶ- 
ῃδἴυτα οὗὨ ἴξ ἰ8 ἐχϑοῖν ἀδβηδά ἰη Αςῖβ χχ. ραγαῖϊνε οτος οὗ ἴῃς ὑπέρ---ρταος ουϊ- 
24, "το ἰεβί ιν ἴμ6 σοδρεὶ οὗ ἴδε στᾶςς τνεϊῃΐηρ 5ἰη---ἶβ Ὀγουρῆς ουξ ἴπ Εοπι. ν. 
οἱ ἀοἀ". 15 544. ἴῃ τπεδε ρδββδρεβ αἱ ἰδδϑβί ἰ ἰδ ποὶ 

γες. 13. ὄντα: οοποεβείνε: "ἑλομρὰ 7 ἴτὰε, 48 ΕἸΠἰοοῖε πιαϊπίδίπβ, ἴμαὶ ὑπέρ μᾶβ 
τναϑ," εἰς. βλάσφημον: α δίατῤῥένιεγ. ἃ βαρειίαιϊνε (αδομπά ἐχεεεαϊηρ  }) οτος. 
Τῆς ςοπίεχι δίομα Ἴδη ἀεοίάε ψῃεῖμες τοῦ κυρίον ἡμῶν: Τηε ἀχργεββίοῃ ΟἿ 

μεῖν ἰΒ ἴο Ὀς τεπάετεά γαῤΐ οὐ Γογά (νους τῆς δάδϊείοη οὔ γεσως 
διαεῤίενιθ. τ ννγὰβ ἀραῖπδὶ [6808 ρεῖ-Ἑ ΟΥΓ Ἅεθμς Ολγίβί), οοπιπιοη ἰῇ πηοάεγη 
ΘΟΠΔΙΪῪ ἴμαὶ Ῥαὺϊ μδὰ δοϊεά (Αοὶβ 'χ. 5, εἰπιεβ, 18 τσ ἰῇ Ν.Τ. θεὲ τεῆϊ. [ἢ 2 
χχί!. 7, χχνί. 14). Τηΐβ Ὀτγίπρβ ἱπίο Ῥεῖεσ {1.15 ἰξ ἰβ ποῖ σετγιδίη ἐξ τς τοῖε- 
διγοηρες τοὶ ϊεῦ τπ6 Κιπάπεβϑβ οἵ [εβϑβ ἰο τεῆςα ἰβ ἴο ΟΠτγίβι, (πε ᾿υἄρε, οσ ἴο ἴπε 
Ῥδυϊ. ὑβριστής, τεηἀδετεὰ ἐπεοίεηέ (ΕΝ.), Ἐδιπες ψγῆο ἀδιεγπλίπεβ ἴῃς πηοπηεης οἱ 
Εοπ. ἱ. 30, οονεῖβ ὈοΙἢ ννογὰβ δπὰ ἀεεάὰβ Ηἰβ ἼἽοτηΐηρ. ἴ[ἷπ Βδν. χί. 15 αοά τς 
οἵ ἀεδριτδἤ!πεβ8. 1) μγίομς τι8 δα πος ΕΥ Ἐδίπατ ἰβ πιεδηΐ. 
φοπιργεμεηβίνε, Ὀαῖ, ἰῃ πιοάετη ΕΠ 8ῃ, Ῥαϊΐϊέλ απὰ ἴοῦυε τολίοὐ ἰς ἐπ ΟἈγὶεἐ 
15 ποῖ 50 ΒΠοἸ ἐπ  νἱρότοιυβ. 55 Οὐουτγβ δρϑὶπ ἰπ 2 Τίζῃ. ἱ. 13. ἴπ 

ἀλλὰ ἠλεήθην : Οδέαϊνἰηρ πιέγον ἄοεβ Ὀοιῇ ρίαςεβ ἴῃς βίηριιϊας τεϊδέϊνε ἰ8 'πι- 
ποῖ ἰπ πϊ8 σαδα τρεδῃ ἴῃς ραγάοῃ ψνῆϊο ἢ ργορεσὶν υδεά ἴογ ἴῆ6 ρίυταὶ. [τ ἰ8 ὁπ6 
ἐπιρ ϊε8 τηοσεῖν δχεπιριίοη ἔγοτη ρυπίβῃ- οὐ [πε υυτίτογ᾽ β παδίτυαα! ρῆγαβεβ; δπά 
τηεηῖ; πὸ δε  ιγεβρεοϊίίπρ πᾶη νου νᾶῖυς ἰμεγείοσε νναὲ σᾶπποῖ ΒΌρροβα ΔῪ βρεςὶδὶ] 
δυςἢ ἃ τοϊδιίοηβῃὶρ ἢ αοά, Βδίπεν 851. τεϊενδηος ἴοὸ τῆς οοπίαχε ἴῃ οἰϊηο οὗ [18 
ῬδᾺ] Π45 ἴῃ δἰβ πλὶπὰ ψῆῃδὲ ἢς ἢ88 εχ- Ἴοπβείϊξζυεης ραγίβ, [που μετα Βεηρεὶῖ 
Ῥιεββϑεά εἰβενῇεσα 48 ἴπε ἰββυε οὔ μανίπρ σοηίγαβὶβ λασίλ νυν τῆς μηδεϊἑεῦ; δπὰ 
τεςεἰνεά πηεγου, υἱς.. ἴο ᾶνε Ὀεεη σταπίεὰ ἰουδ νὐτῃ ἴδε δίαςῤῥενιεν, εἴο., οἵ νοσ. 13. 
Ἅπι Ορρογίυπι οὗ βεγνίηρ Ηἰπι ννῦοπι ἢς Ῥαΐέᾷ αμὰ ἰουε, τὲ ἴῃς ἰηννατὰ δηά 
μὰ ᾿π͵υγεά, ΟΥ τ Οος. νἱΐ. 25, χν. το, ουϊναγά πηδηϊξεβιδιίοῃβ τγεβρεςίνεϊ οὗ 
2 Ὅον. ἰν. 1. τῆς Ὀεδίοννα! ἀπά γεϑ! βϑδϊίοη οἵ ρτᾶςε. 

ἀγνοῶν ἐποίησα: Α ροΞδ5:0]6 εοῆο οἵἱ᾽ὀ πίστις ἐν Χρ.Ἰησ. οοουτα ΟΔΙ. [1]. 26, 
τῆς ϑαγίηρ ἴτοπι τ26 Οὔοββ γεοογάεά ἱἰπ σ Τίπ). {ἰϊ. 13, 2 Τίπι. {ϊ. 15. πίστις δπὰ 
Γυΐο χχιῖ!. 34, οὐ γὰρ οἴδασιν τί ποιοῦσιν. ἀγάπη τε 4130 Δεεοοίαἰοά (π τ ]8 ογάετ) 
8ες αἷβδο [Ἑομηῃ χν. 21, χνὶ. 3, Αςῖβ {ΠΠ. 17, ἴῃ τῆς ἢτϑβὲ δἰχ τε 
χιϊ!. 27, τ Οογ. ἰ3. 8. Ὑεῖε ἰβ ἃ γεγηδεῖς- γν. 15-17. ΤΒςο ἀεαϊηρβ οἵ Ομγίϑε ἢ 
Δδ]ς ράγδ]8ὶ ἰπ Τὰες Τοςίανισηὶς ο7 ἐδ τὴς, οὗ οουγβα, ἅτε ποῖ υπΐφυς. Μγ 6χ- 

ΝΟΙ,. [ν. 7 
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ει Τίαι. ἐν. ἐλόγος καὶ πάσης " ἀποδοχῆς ἄξιος, ὅτι Χριστὸς Ἰησοῦς " ἦλθεν " εἰς 
ϑοι ΥΧΧ." τὸν ἢ κόσμον ἁμαρτωλοὺς σῶσαι: ὧν πρῶτός εἶμι ἐγώ. τό. ἀλλὰ 

Ἀ]οδη ὶ. 
Δ. το, νἱ. Ἢ 
14, ἰχ. 30, χὶ. 27, χὶΐ. 46, χνὶ. 18, χν]. 37. 

ρεπεπος 8 τῆς βδηὶς ἰπ Κπὰ, πουρῇ ποῖ 
ἴπ ἄερτες, 48 ἴμαὶ οἵ 81] βανϑὰ βίππεζβ. 
ΘΟ είβε᾽β Ιοηζβυβεσίηρ νν1}} πανεῦ ἀπάετς- 
ἕο ἃ πίοῖε βενεῖς ἰεϑδὲ ἴμδῃ ἰΐ ἀϊὰ ἴῃ Ὧν 
ε886, 80 ἴῃδῖ ΠΟ βίππεσ πεϑὰ ἐνεῖ ἀεδβραίζ. 
[,μεἴ αβ εἱογιἐν αοἀὰ τπετείοσ. 

γες. 15. πιστὸς ὁ λόγος: Τῇε ςοπ,- 
Ρἰείς ρῆγαβε, πιστὸς . «. ἄξιος τεουτβ 
πῃ τ Τίπι. ἱν. 9; ἀπά πιστὸς ὁ λόγος ἴῃ 
τ᾿ Τίπι. {0 σ, 2 Τίπι, 11. σσ, Ταῖς, 111. 8. 

Τῆς οἠἷγ οἵπεσς ρίδοεβ ἰπ ἴἢς Ν.Τ. ἴῃ 
ὙΠ ἢ πιστὸς ἰβ Δρρ!!εὰ ἴο λόγος ἰπ ἴῃς 
δεβε, οἵ ἐξ εαπ δὲ τεροα δὰ δες Ἴ 
ἷ. 9, ἀντεχόμενον τοῦ κα' χὴν 
πιστοῦ λόγον; Κεν. χχί. 5, χχιϊ, 6, οὗτοι 
οἱ λόγοι πιστοὶ καὶ ἀληθινοί. 

[π Τίς. ἱ. 9 τῆς πιστὸς λόγος σλπποῖ 
τλεδῃ δῃ ἰβοϊαιεὰ βαγίηρ, Ὀυῖ ταῖμεγ τπῈ 
ἴο αἰϊίγ οἵ τπε γτενεϊδιίου ρίνεπ ἱπ ΟἩσῖβε. 
ΟΥ τδὲ οἵδπεν ἔνε ρίδοαβ ἴῃ νυ πίοι πα 
Ῥῆγαβε οσουτβ ἴποῖε ἀγα οὶ πλοσα ἴπδη 
ἴνο ἴῃ ψὨΙοἢ ἰξ 18 ροββίδῖς ἰο 8δᾶὺ ἢ 
φοηδάεπος {μᾶὶ ἃ ἀεβηΐίϊε βαγὶπρ' ἰβ8 γε - 
ἐεσγεά ἴο, ἐ.6., μεῖς, αηὰ ρεζῆδρβ 2 Τί). 
ἴϊ. τ΄. [π {πὰ οἴδοῦ ξλϑβξεα, τῆς 6χ- 

᾿οϑϑίοῃ δε6ΠΊ8 ἴο δε ἃ ὕτί εἴ ραγεπιῃειῖοδὶ 
τηλυΐα, δἰεττηδεῖνα οὗ τῆς τγσυῖῃ οὗ τῆς 
ἜΠΕΙΤΆ] ἀοςσιστίης ἱ ὙνὩϊοἢ τῆς ψντίτες 
ἌΡΡΘπΒ ἴο Ὀς ἀεαϊΐπρ. ϑες ποίεβ ἰπ 

ελςἢ ρῥίδςε. 
πάσης ἀποδοχῆς ἄξιος: ΕἸε]ὰ (Νοέες 

οπ Τγαης. Ν.Τ. Ῥ. 203) Βῆονβ Ὁ ΠΊΔΠΥ 
ἐχδιηρίεβ τοῦ ᾿Ὀιοάοσυβ ϑίουϊυβ δπὰ 
Ῥίος. μϑετι. ἐπδὶ (818 ρῆγαβαε ννᾶβ ἃ οοπὶ- 
τῆοη οης ἰη ἰδίεγ ατεεῖς. Ης ννουἹὰ τεπάεσ 

ἡ ὃν αῤῥγοδαίΐϊον οὐ αἀνεϊγαίίοη. 
8566 αἷβο Μουϊΐοπ δπὰ ΜΠ ρδη, Ε χροσῖ- 
ἔογ, νὶϊ., νἱ. 185. ἀπόδεκτος ΟΟΟΊΓΒῚΙ 
ΤΊρι: ἰϊ. 3, ν. 4; ἀποδέχεσθαι ἱπ υκε ἀπὰ 
οἴ. 

Οιδες ἐχϑπιρίςβ ἰῃ ἴῃς Ῥαβίογα! β οὗ τῇς: 
δε οὗ πᾶς (--ςμηρημ5) ψἢ δρβίγαςι 
πουηβ (Ὀεβί6β οἷ, ἱν. 9) ἅγε 1 Τίπι. 1Ϊ. 2, 
αι, [ἢ]. 4, ν. 2, νί, χα, 2 Τίτ. ἵν. 2, Τίιϊ. 1. 
10, 15, ἰἰΐ. 2. 

Χρ. ἴησ. ἦλθεν---σῶσαι : ΤῊΐδβ ἰ8 αυϊξα 
αν ἀδηεῖν ἃ βαγίηρ ἴῃ ψϊς ἢ ἴῃ δροβ- 
τοῖς μυχοῦ βυπιπιδά ὑρ [18 ρῥγδοιίοδὶ θὲ- 
Ἰεξ ἴῃ τῆς Ιπσᾶγ διίοη. ἔρχεσθαι εἰς τὸν 
κόσμον, 48 υδεὰ οὗ ΟἾτίβε, 18. ΔΠ ΕΧρΓαΒ- 
βίοῃ οὗ ες ]ομαπηῖπε ἘΠπδοΐορυ ; 866 τεβῖ. 
11 ἰ8 ἴῃς οοῆνεγβα οὗ δποίδεσ Ϊομαπηΐπα 
εχργεββίοη, ἀπέστειλεν ὁ θεὸς . .. (07 
ὁ πατὴρ) εἰς τὸν κόσμον: ]οἤη ἰϊ!. 17, 
χ. 36, χνίϊ. 18, 1 Ἰοδη ἱν. 9. εἰσερχόμενος 
εἰς τὸν κόσμον ἰ5 υδεὰ ἰπ ἴῃς δᾶ πη6 4880- 

εἰδιίοη, Ηςῦ. χ. 5. εἰσέρχεσθαι εἰς τὸν 
κόσμον ἰ8 υϑεὰ οὗ εἰπ, οπι. ν. 12; 
ἐξέρχεσθαι εἰς τ. κ. οὗ [2155 ρῥτορμεῖδ ἰπ 
Σ ]οθη ἵν. 1, 2 ]οβῃ 7. 

ὙνΒεπ να βαν ταὶ 118 18 ἃ Ἰομβδηπίπε 
ἐχργεβδίοπ, ψὲ ἀο ποῖ πιεᾶῃ (παῖ τ86 
στῖτες οὗ τηϊ8 ερίβεῖς ννᾶβ ἰπδθυςποεὰ ὈῪ 
τε ἐοθλθπῖπο ἱεγαέμγε. Βαϊ υηΠ] ἷἱ 
Πᾶβ δεδη ρτονεὰ ἴπαὶ οβη ἴῃς δοη οὗ 
Ζεδεάεε ἀϊά ποῖ ντίτς ἴῃς ἀοδβρεῖ Ὡς ἢ 
αδτβ 8 πᾶπια, δηᾶ τὲ ἴῃς ἀἰβοουγδαβ 
οοπίδίηοδά ἰπ ἰξ σὲ ΠΟΙ ὑπῃϊβιοσγίςδὶ, 
ψὰ τὰ εηιεὰ, ἱπάεεδ οοταρεϊεὰ, τὸ 
ββυσὴς ἴμδὶ ννμδὶ νγὲ τΊΔΥ ἔογ οοηνεηί- 
δῃοα ο81]1] Ἰοπδηπίης τῃεοίορυ, ἀπά {πὰ 
ζαταϊ ας εἼχργεββίοη οἵ ἱΐϊ, νγὰβ ἱπονῃ 
ΨΒεγανεσ Ϊοδη ργεδοῃςά. 
ΝΠ ἦλθεν . . . σῶσαι ο΄ [υὑκς 

χίχ. το, ἦλθεν . . . σῶσαι τὸ ἀπολωλός. 
Ἐοτ ἴῃς ποιίοη Ἔχργεββεά ἰπ ἁμαρτωλοὺς 
σῶσαι ο΄. Μαῖϊ. 1. 21, ἰχ. 13; 866 4180 
7]οῆη χίϊ, 47, ἦλθον .. . ἵνα σώσω τὸν 
κόσμον; Ϊοῇπ ἱ. 29, ὁ αἴρων τὴν ἁμαρ- 
τίαν τοῦ κόσμου; ἀπά τ Ϊοδη ἰϊ. 2. 

ΤΒς ργε-εχίβῖεπος οἵ Ὁ γίβὲ, 48 ννεῖ} 28. 
Ηἰ8 τεϑιβεῖεββ ροννεσ ἴο βᾶνε, 8 οὗ οουτβα 
ϑϑυσηδὰ ἱπ {Πἰ8 ποὺς βυπιτηάσυ οὗ τῇς 
ξοβρεῖ. 

ὧν πρῶτός εἰμι ἐγώ: [πη τῆς ἐεχρετί- 
ἐποεβ οὗ ρειβοπδὶ γαϊρίοπ εαοῦ ἱπάϊν!- 
ἄνα] τηδῃ 8 δίοης νυ αοά, Ηδ 8εεβ 
πουρῆς δυϊ πε Ηοΐγ Οἷς δηά πίβ οννῃ 
δίῃ 1} 861 (οἷ Τυκα χυῖ!. 13, μοι τῷ 
ἁμαρτωλῷ). Απά (ἴδ πιοῖε ἔδγλ]αγ ἃ 
τλδῃ Ὀδοοπιεβ ἢ ἴῃς τπεειὶπρ οὗ αοά 
ἴαες ἰο ἕαςε πε 1685 ΠἰΚκεὶν ἰβ ἢς ἴο 6 
ἀεςείνεά 48 το ἴδε συ Ὡς ἢ ρᾶγίβ Πἰπὶ, 
1:πιϊτεὰ, Βηῖῖς, ἀείςοξινα, ἔγοπι τῆς Ιπθπῖϊς 
δηὰ Ῥετγέεοι, [τ ἰβ ποῖ δᾶβυ ἴο τῖηκ οὗ 
δῆγοης δυΐ ὅ8:. ΡΔυ] 48 ρεηπίηρ' {Π688 
ψογάβ ; δ πουρἢ Πἰ8β ἐχργεββίοηβ οὗ 86]- 
ἁἀερτεοίαιϊίοη εἰβεννῆετε (1 Οοσ. χν. 9, 
Ερβ. 1ἰΐ. 8) ἂσὲ αυΐις ἀϊ εγεπεῖν τνογάδά. 
π᾿ εαςῦ οαβε ἴῃε ἔογπι ἴῃ Ψῃϊοἢ ἴθ αν ἅγα 
ςφουομεά αγίβοϑ πδίυγα!ν ουἱ οὗ ἴῃς ςοη- 
τεχῖ, ΤῊς δἰποοσίιγ οὗ 51. Ρδ}]}᾽ 5 πυστα ΠΥ 
ἷβ ργονεὰά ὃὈγ {πε ἕδος ἰδὲ πε παά πὸ 
τῆοοκ πιοάεβίυ ; ἤδη πα οοοδβίοη οοτη- 
Ρεἰϊεά ἴτ, πε οουἱὰ ἀρργαίβε Πίπιβεϊξ; 
Ζ.6., Αςῖδβ χχί!, σ, χχίν. τό, 2 Οος. χί. 5, 
ΧΙ, χα, 8]. 11. 6. 

γει. 16. ἀλλά: ΤῊΐδΒ 18 ποῖ δἀνετβδεϊνε, 
αὶ ταῖμογ οοπίημαβ ἔγοση νοσ. 13, δπὰ 
ἄενεῖορβ 186 Ἐχργεββίοη οὗ βεϊ -ἀεργεςία- 
εἴοη. Τῆς οοππεχίοη 18: “1 νγ»88 Βυ ἢ ἃ 
βίππες ἴμαὶ απιεοθάθπευ οπς πλρῃς ἀουδὲ 
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διὰ τοῦτο ἠλεήθην, ἵνα ἐν ἐμοὶ πρώτῳ ' ἐνδείξηται Χριστὸς ᾿Ιησοῦς 11 (οἵ αοά) 
τὴν "ἢ ἅπασαν " μακροθυμίαν, πρὸς ᾿' ὑποτύπωσιν τῶν μελλόντων 
πιστεύειν ἐπ᾿ αὐτῷ εἰς " ζωὴν " αἰώνιον. 

" αἰώνων, " ἀφθάρτῳ," " ἀοράτῳ, " μόνῳ ὃ θεῷ, τιμὴ καὶ δόξα εἰς τοὺς 

12 Τίμα. ἡ. 13 σαὶγ, ποῖ ΧΧ. 
νἱ. 12, Τί, 2, δ, 7, εἴς. 
Χὶἱ. τ, χντΐ. 4, σαι. ἱ. 23. 

τῷ ]οβὴ ἷν. 1 
Ὁ Τοῦ. χίἑ!. 6, το, ΓΑ͂ 

Βοπι. ἱχ, 
17, 2, 

17. τῷ δὲ " βασιλεῖ " τῶνκ 2 ΤΑ 
8, εἿ. (οἱ. 
ἀν αὶ, δες 
4 Τίπι. ἐἰϊ. 
το. 

86, νἱ. 27, χὶϊ. 25, Αςὶδ χἰϊὶ, ,.8, Βοπι. ν. 21, τ τίσ. 
ΓΒ ἰχ. 4, ἘΣῪ ἂν, 3: .1 Εν ν ὁ ὙΝ " 

Ῥ ΟΟΙ. ἱ. 15, Ηςδ. χὶ. 27. 
πὶ. νἱ. 15. ο ἾΝ ἱκὰ 

ᾳ ]οδη νυ. 44. [υἀς 25. 

180 ΑὮ, 17, 47, 80, εἰχ οἰῆετβ, ἅ, ἔ, σφ νξ., 80.) 888. ; Ἰησ. Χριστ. ΚΙ, 37, 
Ὁ» ὈΟΒ., ἄστη. 

3 ἀθανάτῳ Ὀ", ἱπνιογέαϊὶ ἃ, ἔ, τ, νι.» 0., δγτβεῖνπις; ἘῸ, κ', τ (ἑπεονγμρεῖδὲ ) δὰ 
ἀθανάτῳ λέτε: ἀοράτῳ. 

5]η8. σοφῷ δ ὈΡΕΚΙ,Ρ, ξο., βγτδοὶ (τοπὶ σαι. χνΐ. 27); οπι. σοφῷ "ΑΌ ΕΘ, 
17, 37, οπε οἴβεσ, [,ἀἰἰ,, 8β4ἢ., Ὀο᾿., Βγτρεβδ, 

ψβείδες 1 οουἹὰ Ὀς βανεὰ οἵ νγᾺ8 ᾿νοσίῃ 
βανίηρ. Βυϊ ΟὨτῖβι Παὰ ἃ βρεςϊαὶ οδήεοι 
ἴῃ νίενν ἰῃ αχιεπάϊηρ ἴο πε Ηἰβ πλεγογ."" 

διὰ τοῦτο, [ο]]ονγεά Ὁγ ἵνα ἀπά τεΐει- 
σίης ἴο ννῆδε []οννβ, οοσυγα ἴῃ Εοπῃ. ἱν. τό, 
2 ᾧος. χἰϊὶ. το, Ερῃ. νὶ. 13, 2 ΤΙ εββ. [Ϊ. 
τι, ῬΏΙΠ ΕΠ). 15. ὅδε 8ι80ὸ οχῃ. χίϊί. 6. 
ἐν ἐμοί ἰ8 υδεά 45 ἰπ 64]. ἱ. τό, 24, ἀπά 
Ὧ5 ἐν ἡμῖν ἴῃ τ Οοτ. ἱν. 6. 1 τοας απ 
οὐ͵εεί ἰεςϑοπ ἴῃ ὨΙΟΏ ΟἨγῖβε ἀϊβρίαγ θὰ 
τὰς εχίεηι οὗ Ηἰβ Ἰοηρβυβετγίηρ. 

ζ : ἈΠοτγὰ ςοσγεοιυ βαγβ (πὲ τῃς 
201]. ντων ὑγονεβ 1παΐ 51. Ρδι] Πεῖε 
ςοπιδίηςεϑ ἴῃς βεπβεβ βγεῖ (Α.Ν.) δπά ας 
ελὶῳ (Ἐ.Ν.). 

τὴν ἅπασαν μακροθυμίαν: ἐλε μένιοξέ 
Ἰοηρομενίπρ τοἰμελ ἣἤδ ἄας (Β[δββ, 
Οναναγ, Ὁ. 162). Ἡδετε στ γεπάοιβ 

ροθ. ἰοπραπὶνἰξαίενι. ΟἾγγβ., ἴοϊ- 
[ϑνἑὰ ὃγν ΑΙἢ. ἀπά ΕἸ]., εχρ  αἰῃβ, " ἀσεδῖεσς 
Ἰοηρευδετίηρ Ηε οουἹά ποὶ δίιονν 'π Δ 
οἄδε ἴπδλπ ἰῇ τηῖπε, πος πὰ ἃ βίππεσ ἴπαὶ 
80 τεᾳυϊτεά αἰΐ Ηἰἴδβ Ἰοπρευβετίηρ ; ποῖ ἃ 
φαγὶ οὐ". [{τπεγὰ μδά ὑδεη ΟΠΪΥ οπα 
ΒΟᾺΪ οὗ δίπῆιϊ πιδη ἴο βᾶνε, ἰξ τνουἹά ἢανε 
πεοάςεά τδς ἱπολγηδιίοη ἴο βᾶνε (δι βου]. 
ἴπ 8ι:. Ρδυ] 8 οδβε, ςοηνεγβίοῃ δαὰ Ὀδεῃ 
τεςεάςα Ὁγ ἃ ἰοπξρ ἱπίεγπαδὶ βισυσρίε ου 

ξίε Ρατί, ἀπά ραδϊΐεηςς οἡ ΟἸγίβι᾽β ρατῖ: 
“1 ἰ8 παιὰ ἴογ ἴπεε ἴο Κίοκ δραίηϑβε ἴῃς 
βοαὰ᾽". ἅπας ΟὨΪΥ οτουτβ ἴῃ ἴῃς Ῥαυ πα 
ερίδβιιεβ αραΐπ ἰπ Ερῃ. νί. 13. [18 τ8δ6 
“8. ςοπῆπεά ρῥγίῃοί ραν ἴο ᾿ἰτεγαγν ἄοου- 
ταεηῖς ᾿" (Μουϊέου ἀπὰ ΜιΠραη, Ε χροοὶ- 
ἐον, νὶϊ. νὶ. 88). 
πρὸς ὑποτύπωσιν τῶν μελλόντων: 

Τῆε ὑδς οὗ ἴῃς ρεηίεῖνε ἢετο 18 ρδγδι οἷδε 
Ἐχδοῖν ἴῃ 2 Ῥεῖετ ἰΐ 6, ὑπόδειγμα μελ- 
λόντων ἀσεβεῖν, “ λπ ἜχΑπηρῖὶς πο ἰβοιο 
τᾶδὲ ββουϊά [ἵνὲ ὑπροάϊν᾽); δἀπά τ Οοσ. 
χ. 6, ταῦτα δὲ τύποι ἡμῶν ἐγενήθησαν ; 
αἶδο τ Τίπι. ἰν. 12, ψῆεγα βε6 τεῆ. [ἷ᾿ 
ἄοεβ ποῖ πιεδῆ 28 ΚΝ. (αθπ φηβαμιῤὶδ 
ἐκοηι), ται 51. Ῥαὺϊ νγἂβ ἴῃς Αγεῖ βρεςῖ- 

τῆδη οὗἁ [6δι15᾽ ννοτὶς οὗ σταςς, Ὀυϊ ταῖμεσ 
8ἃ8 ΑΝ. (α ῥαΐίεγκε ἐο ἐδεη), τι πὸ 
οπε ΨὯΟ ἔἐνεσ δἤεγνναγάβ ἤεᾶσβ ἴῃς ρτὰ- 
οἰουδ ἰηνὶϊδτίοη οἱ ΟΠ γῖβε πεοὰ παηρ Ὁ 0 Κ 
ἴτοπὶ δοςερτίηρ ἰξ Ὁγ τεάβοῃ οὗ ἰδς ρτεδῖ- 
Πε88 οὗὨ δίβ βίη, ῇεη ἢς δδ8 ἴῃς δχδσωρὶα 
οὗ 8ι. Ῥαὰϊ Ῥεΐογε μἰπὶ (βδο Οἤσγβ.). ε 

ὐ 4, οὗ οουτβε, ἰ8 ἴδε ψῃοῖε 
τεληβδοιίοη οὗ 8:1. Ῥδῃ} 8 ςοηνεζβίοῃ ἰπ 
411 [115 Ὀεασίηρβ, αὐ ἐπγογαίέοπενε ἐογμνε 
φηΐ ἐγεάἑἐωγὶ ἐμὲ ἐπὶ (νυ]ρ.). Βεηρεῖ 
ΤοπΊρασεβ 8. χχχίΐ. 5, 6, “" Τῦου ἰογραναοδί 
τὰς ἱπίφυϊεΥ οὗ Τῇ δἷπ. Εος τ8΄]18 ἰεῖ 
Ἔν συ ους ἰπδὶ ἰ8 ρον γῶν υπίο {Πες,᾿ 
εἴς. 

πιστεύειν ἐπ’ αὐτῷ: πιστεύειν ἰδ τ18- 
π.8}}Υ ἔο!]οννεὰ Ὁγ εἰς ἀηὰ τῆς δες., οὐ τς 
δβἰπιρὶς ἀαι. Βαϊ ἐπί σὰ δος., ἀπὰ ἐν 
81 αἷβο ἰουπά. Τῆς ςοπειγυοστίοη ἰῃ τ8ς 
τεχὶ ἰ8 ἄυς ἴο ἂπ ὑποοπβοίοιβ γερο ]θςίοη 
οἵ Ιβαίδῇῃ χχνίϊϊ. τ6 (α͵8ο φυοϊεά Εοπι. ἰχ. 
33, ΧΟ ΙΙ, 1 Ρεῖες ἰΐ. 6); δηὰ πὸ οἵδες 
ἐχρίαπδιίου πεθά ὃς βδουρῆϊ. ΤΏ ΟἿΪΥ 
οἵδε ςετγίδίη ἱπβίδπος οὗ ἴπε βᾶπ)α οοῦ- 
δισυςξίοη ἰ8 υκὲ χχίν. 25. ΤΈΣ οτἰτῖςαὶ 
εὐϊίοτβ τε)εςὶ ἰ ἰῃ Μδῖιὶ. χχνὶϊ. 42. 
γε. 17. Τῆὶβ ποῦϊε δοχοίορυ ταΐρπῖ 

ὃς οπς υδεά ὃγ 8ι. Ραὺ] Πίπιβεὶ ἢ ἰπ οτς 
οὗ μἰβ δυςπατγίϑεὶς ργάγετβ. [1 18 βίρῃϊ- 
οαπὶ τδδι ἰη της [εὐνβῃ ἔοττηβ οὗ ἔβδηκδβ- 

εἰνίπα Ὁ δ Ὰ] ἼΤΩ ἰδ οἵ ςοηδβίδηϊ 

οσουγτεηςς. 866 τεΕΗ͂,, ἀπά θεὸς τῶν αἱ. ἱπ 
Ἐσοϊυ8. χχχνὶ. 22. Βεηρεὶβ βυρρεβίίοῃ 
(οη ςοἢ. ἱ. 4) τπαῖ ἰπεσα 8. ἃ ροϊεπιῖςδὶ 
τείετεπος ἴο {πε δεοπβ οὗ ἀποβιϊοίβπι 15 
ἔδηςὶδι! δηᾶ υηπεσθββαγυ. 88 
ἃ τ{|6Ὶ οὗ αοάὐ τς Βδίπεοσ, ἰ8β ἑουπὰ ἱπ νὶ. 
15 ἀπά εν. χν. 3, ἃ ρδββᾶρε οὗ Ψ Ὡς ἢ 
ϑινγεῖε βᾶγβ (εοριςβ. ἴῃ ἴος.), “Τπε τδουρμὶ 
88 ΜῈ] 48 ἴπε ρῃγδβεοίορυ οὗ ἴς ϑοπβ 
8 βιγαηρεῖν Ηεδγαίς ". ΩΓ Ῥβ. ἰχ. 37 
(κα. τ6). 

άρτῳ: Τῆς ἰδτες δάϊεοιῖνεβ ἀφθά- 



νες. 5. αἰῶνας τῶν αἰώνων - ἀμήν. 

48, χχὶ!ὶ, τίθεμαί σοι, " τέκνον Τιμόθεε, 
46, Αςἰ5 
χἰν. 22, 
χχ. 32, 8 Τίῃ,. ἰΐ. 2, συ Ῥεῖ, ἱν. στρ. 

,» ἀοράτῳ, μόνῳ δτε οο-οτάϊπλις δρὶ- 
ἔοι οὗ δεδν γλ ἢ ἐνωπογίαϊ, ἑποϊςἰ δίς, 
μπίφησ. 

ἄφθαρτος, ἐνωπονγέαϊ, 48. ἂπι ερίτπεῖ οὗ 
(οά, οοουτβ Ἐοιῃ. ἱ. 23 (7. ΝΥ ἰ8ἀ. χίϊ. τα, 
τὸ γὰρ ἄφθαρτόν σον. .. πνεῦμά ἐστιν 
ἐν πᾶσιν, ἀπὰ Μουϊᾳοη πὰ ΜΙ]Πἔραπη, 
Ἐχροσίέον, νἱῖ., νὶ. 376). 11 ἰ8 ἀχραπᾶδά ἴῃ 
νἱ. 15 54., τόλο οπἷῖγ λαίᾷ ἱπεπιογίαι ἐγ, 
Ἶπδὲ 18 ἀοράτῳ Ὀεςοπιε8 τόλονι πὸ νιᾶπὶ 
λαΐδ ςεεη, ΜΟΥ οαπ 566 (ἴος ἰῃε τῃουρῆι, 
866 Ϊοδη ἱ. 18, (οἱ. ἱ. σϑ, Ηδῦ. χί. 27, 
σ Ἰοδπ ἰν. 12), ἀῃὰ μόνῳ Ὀεσοπηεβ ἐλ 
δἰεςεεὰά ακὰ οκῖγ ῥοίεπίαίς. ἙἘοτ τδ6 
δρίεμεῖ μόνος, υδεὰ ΔὐΟΒοΪ υ[εἶν, 86ε τεῆϊ, 
δηὰ αἷβο Ῥβ. ἰχχχνί. το, Ἰοῆη χνῖϊ. 3, 
ἘἜοπι. χνί. 27. 

τιμὴ καὶ δόξα: ΤῊΐδβ οοπιδί πδίίοπ ἰῃ ἃ 
Δοχοίορυ ἰ8 ἔουπά Κεν. ἱν. 9, δώσουσιν... 
δόξαν καὶ τιμὴν ; ν. 13, ἧ τιμὴ καὶ ἡ δόξα. 
Ιῃ 8ι:. Ραυ]8 οἴπες ἀοχοίορὶ ε8. (6 ]. ἱ. 5, 
Ἔοπι. χὶ. 16, χνὶ. 27, ΡΒϊϊ. ἱν. 2ο, Ευῆ. 
ἀϊι. 21, τ Τίπι. νὶ. τ6, 2 Τίηι. ἱν. 18), ἢ 
ἀπε Ἔχοεριίοη οὗ σ Τί. νὶ. τ6 (τιμὴ καὶ 
κράτος), ἡ} ποῖ ἔουπά; δηὰ δε 
ἌϊννΑΥ8 ἰὼ ἢ ξα (8ες νΥεβίοοιι, Αἀάϊ- 
Αἴοπαὶ Νοῖς οη Ηεῦ. χιϊ!. 21). 

γν. 18-2ο. Τῆς οδᾶγρε τπδῖ 1 4πὶ οί νίηρς 
σου ποῦν ἰδ ἰπ ΠδιτίοπΥ ϑγἱ τ νῃδὶ γοὰ 
δελγὰ ἔγοπι ἴδε ργορῃεῖβ δὲ γους ογάϊ- 
τδῖίοθ. [τ ομἷυ επρῃδβίβεβ {πε ἔππάδ- 
τασηϊδὶ πλοτδὶ τγαϊδίϊοπβ οὗ πιδῃ ἴο {πίπρα 
τπδεεη δηὰ βεεη. Το τγα]εςτίοη οὗ 688 
Ῥείποῖρεβ8. οὗ πδίυγαὶ τε ρίοη πδίαγα!ν 
158..68 ἰπ ἃ ρεγνεσβίοῃ οὗ γονοδ] εἁ γε]! ρίοη, 
βυςἢ 48 οδυβεὰ [πε ἐχοοσηπιυπίςδιίοη οὗ 
Ἡγτηεπδευβ ἀπά ΑἸεχαπάεσ. 

νεῖ. 18. ταύτην τὴν παραγγελίαν [8 
ῬϑτΥ τεβυτηριίνε οὗ ναζ. 3; ἴξ ἰβ ἴδ8 
Ῥοκίτῖνε ἀϑρεοὶ οὔ ννῆδι ἰβ ἔδεσε περᾶ- 
Εἴνε!ϊγ εχργεββοᾶ; ὃδυῖ 88 ἰξ σόποεγπβ 
Τιπιοῖῆν ἀϊγεςεῖγ, ἰἃ Π88. ἃ σεΐξεγεησς ἔοτ- 
«νατὰ το ἵνα στρατεύῃ, κιτιλ., δΔηὰ το πε 
δεπεγὰὶ οοπίθηΐδ οὗ ἴπε ερίβε]ῖθ. Βεηρεὶ 
τείετβ ἰὶ ἰο παραγγελίας, νετ. 56. ΡεΙϊε 
το πιστὸς ὁ λόγος, κιτιλ. 

παρατίθεμαί σοι: Τῆε υδεὲ οὗὨ 1818 
πνοτά, 48 ἴῃ ἴ[ὺκα χίϊ. 48, 2 Τίπλ. ἰΐ. 2, 
βυιρρεβίβ τπαὶ ἴῃς παραγγελία ἰδ ποτα 
τΠδη δπ ἰπ) υποϊίοη οὗὨἉ [6 ΠῚΡ ΓΆΡ ὈΓΡΈΠΟΥ, 
τῆλὲ τ ἰΒ ςοππεοιοὰ νυ ἱτα, 1Σ ποῖ {πε 8δπὶα 
85, τῆς παραθήκη (ἀεῤοΞσέξωμνι) οὗ τ Τίπι. 
νὶ. 20, εἴς. 

τέκνον Τιμόθεε: ὙΠεῖε ἰδ ἃ Ρεου τᾶς 
αἰεοιϊίοπαῖε εαγηθιΐϊηθββ ἱπ {Π|8 υ8εὲ οὗ 
ἐῆς ρεζβοπαὶ ἡᾶπις, Βεσε δπά ἰῃ τμε σοη- 

ι 8εὸ νεζ. 2. 

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ ἃ ΄. 

18. Ταύτην τὴν " παραγγελίαν "παρα- 
κατὰ τὰς “" προαγούσας ἐπὶ σὲ προφη- 

τσ Τίαι. ν᾿ 44. 

οἸυβίοη οὗὨ τῃς Ἰεἰξες (νί. 20). ΟΥ̓ Τυϊς 
χ. 41, Μαγίμα, Μαγίλα; χχιϊ. 34, Ῥείον; 
]οδη χίν. 9. βλδἐρ; χχ, τ6, Μαγγ. Ἑος 
τέκνον 8εε ποῖε οἢ νεζ. 2. 

κατὰ τὰς... προφητείας, κιτιλ.: ΒΥ 
τῆς ργορμεοίεβ, εἴς., ἃσε πιδδηῖ ἴῃς υἱΐετ- 
δηςεβ οὗ ἴῃς ργορῃεῖβ, βυςἢ δ5 51145 (απὰ 
ποῖ δχοϊυάϊησ δι Ῥδὺϊ Πίπι86 1) ννῆο 
ψεα ἢ 5:1. Ραυ] ἤδη ἴῃς οτγάϊπδιίοη 
οὗ Τιπιοῖῦγυ Ὀδοδπιε ροββίδ]ε; υἱέεγαποεβ 
ΨὨΪΟΒ ροϊηιθὰ ουἱ ἴδε γουπρ πιδῃ 88 ἃ 
Ῥεΐδοη βυΐϊιαῦϊε ἔος ἴῃς πηϊηϊβίγυ, ἐδά 
ἐπε ταν ἰο ἰτα (Ἐ.Ν.π..). 80. ὕδευβ. 
ΤΒετα ἰβ πὸ πεδὰ ἴο βυρροβε ἴπδὲ ΔΩῪ 
Ἰοηρ ἰπίεγναὶ οἱ εἰπιῈ εἰαρβεὰ Ὀείννεεη 
τῆς ἤγβὲ ργορῃειίοαὶ υἱΐεγαηοθβ ἂπὰ ἴῃς 
Ἰαγίῃρ' οἡ οὗ μβαπάβ. ἴῃ δὴν ςΆ86, βἰπιιϊδσ 
Ῥιορῃδοῖεβ δοσοπιραηίεά τε δοὶ οἵ ογάϊ- 
παϊϊίοη. ὙΤῆΐβ εχρίδηδιίοη ἄρτεεβ ὃδεϑὲ 
ἢ ἀπὰς ογάοσ οὐ (ες ννογάβ, δἀπά ἰβ ἱπ 
Βασηλοην ὙΠ φαγ] ες δηὰ ἰδίεσ γείεγεποθς 
το τῆς εχίγδοζάϊπαγυ διηςείοη οὗ ργορῃςειβ 
ἰῃ τεϊδιίοη ἴο τῃς πιϊπίβίγυ ἰῃ ἴῆς ἀροβ- 
τοϊϊς ςοἢυτοῆ. Τἤυβ ἰπ Αοςἰβ χιϊ. στ, 2, τ 6 
ἱπιροβίείοη οὗ πδληάβ οὐ βδυϊ δηὰ Βαγηᾶ- 
8458--- ὙΠ οῖποῖ ἴος ἃ βρεοΐδὶ πιἰββίοῃ οσ ἴὸ 
ἃ ἀϊδείποις ογάδθσ ἰξ πιαῖίειβ ποῖ---νὰβ δὲ 
τῆς ἀϊοιαιίοη οὗ ργορῃεῖίβ.υ Απά Οἴεπι. 
ΑΙεχ. (θ κὶς Φὲένες. 42) βρεᾶκβ οὗ ἴδε 
ΑΡροβεῖε [οδμπ, κλήρῳ ἕνα γέ τινα κληρ- 
ὥσων τῶν ὑπὸ τοῦ Πνεύματος σημαινο- 
μένων. ἴπ τς 84π|6 Βεῆβε πιᾶὺ ὃς υπάετ- 
βίοοά ΟἸεπι. βοπι. αὐ ΟΥ. ἰ. 42: οἵἷ 
ἀπόστολοι ἀπ ἀρηωρδλῥεια τὰς ἀπαρ- 
χὰς αὐτῶν, δοκιμάσαντες πνεύματι, 
εἰς ἐπισκόπους καὶ διακόνους, Νὰ 

1|8 Ἔνίάεπι ἔσοτῃ ἷἱν. 14 ἴπαὶ ἴπε ρτο- 
ββεον δοςοιηρδηγίηρ (δες ἰαγίηρ-οη οὗ 
δηάβ ννὰ8 οοηϑβίἀδγεὰ δὲ ᾿εδϑὲ Ἴσοηίσίδυ- 

ἴΟΤΥ ἴο {πε Ὀεδῖονναὶ! οἵ ἴδε ομαγίβιμα ; ἰΐ 
͵ἰ8 παΐιγαὶ ἴο βαρροβε πδὲ ἴἃ νν88 οὗ τῃ 6 
πδίυτο οὗ ἃ οἤδγρα ἴο ἴῃς οληάϊάαίε. 851. 
Ῥαυὶ ποῖα βᾶγ8β {πὶ Πὶ8 ργεβεπὶ σβαῦσε 
ἴο Τί οί ἢγ 18 ἐπ αεορογάαπος εοἱίκ, ἐπ ἐλε 
φῤὶγὶἐ οὗ, απὰ αἷδο ἐπ γεϊηγογεενισπέ οὗ 
ᾧκ στρατεύῃ ἐν αὐταῖς) τῆς Ἑσάᾶτρεα δε 
διδὰ ογί ρῖπδιν γεοεϊνεὰ οη ἂῃ οςοδβίοη οὗ 
δου δῖ βοϊεπιηϊγ. ΤῊΪΐβ ἰ8 ἃ βιεϊπιυϊδῖ- 
ἱπρ' ἀρρεᾶὶ {{κ6ὸ τπαὶ οὗ 2 Τίπι. 1]. 14, 
“Κπονίηρ οὗ ψβοτὰ ἴπου Παβὲ ἰεαγπθὰ 
τδεῖη ᾿᾽». 

ΕἸΙΠοοες ἀϊδοοππεοῖβ προαγούσας ἔτοτα 
ἐπὶ σέ; ὕυϊ “ ἐογετυπηΐηρ, Ργεουσβοτυ,᾽" 
͵β Ροΐπε] 688 48 δῇ βρίἐμεῖ οὗ ργεάϊςιἰοηβ, 
τπουρῃ αυἱε ἀρρσορείδιες 88 δρρίἰεὰ ἴο 
ἐντολή ἰπ Ηεῦ. νἱΐ. 18; δπὰ τε ποιίοῃ 
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τείας, ἵνα " στρατεύῃ 1 ἐν αὐταῖς τὴν καλὴν “ στρατείαν, 19.. ἔχων νυ: (οι. ἴα. 
πίστιν καὶ " ἀγαθὴν ᾿ συνείδησιν, ἦν τινες ᾽ ἀπωσάμενοι " περὶ "τὴν Κι ταο 

Τία,. ἰΐ. 4. " πίστιν " ἐναυάγησαν - 20. ὧν ἐστὶν Ὑμέναιος καὶ ᾿Αλέξανδρος, οὖς ν᾽ ἃ ὕοτ, Σ΄ 
" παρέδωκα " τῷ " Σατανᾷ ἵνα " παιδευθῶσι μὴ " βλασφημεῖν. κα ὅδε νες, 

γΥ ΔΑεῖο 
6. 

2: Τίπ,. νἱ. 21,2 Τίξω. 1]. 8. 8 1 Ὁος. χὶ. 25 οι ΟΧΧ. δ 1 Οος. ν. 5. δ Ἄειε νἱ!. 82, χχὶί. 3.1 ζος. χί. 32, 2 σοσ. νὶ. 9, 2 Τίτῃ. ἢ. 25, ΤΊν. ἐϊ, 1. ἁ Μαιι, ἰχ. 3- ᾿ Ἢ 
Σχνὶ. ὅς, ἴοδπ Χ. 36, ̓ ΥΤῚ ΧΙ. 45, ἡνΐι. 6, χχνὶ. ΩΝ ἘΣ ΒΗΆΒΈΡΕΣΕ ΒΟ Μεὶ 

1 στρατεύσῃ "Ὁ". 

οἵ “ Ῥγτορδεςῖεβ υἱἱεγεὰ ονοῖ Τπιοῖῦν αἱ 
δί8 οσάϊπδιίοη.. .. ἑοσεῖς]πρ μῖ8 δαυτα 
Ζε8] ἀπὰ βίος ςβ8 ̓" 18 ὑπηδίυγαὶ. 

ἵνα στρατεύῃ . .. τὴν καλὴν στρα- 
τείαν : Τῆς τι ΠΙΒΊΤΥ ἰ8 Βροκεῃ οὗ 88 α 
τραγαγο, νεϊ α, “ ἴθε βεγνίοε οὗ ἃ 
στρατιώτης ἰπ 41] ἰ18 ἀειαὶ]β ἀπὰ ρασιὶ 
τἰουϊαγβ ᾿᾿ (Ε11.). ὅ8ὲεε τεῆῖ, ἀπά δὴ ἱπ 
τεσεβεπρ ΡάγΆ]}1εἰ ἱπ 4 Μαος. ἰχ. 23, ἱερὰν 
κ᾿ εὐγενῆ στρατείαν στρατεύσασθε περὶ 
τῆς εὐσεβείας. 

ἐν αὐταῖς: ἐκ ἐλένι, ἃ8 ἰῃ ἀεδἔεπεῖνα 
διτίουσ. (νΊπες Μουϊίοη, Ογαννιαν, Ὁ. 
484). (ὕ. Ἐρῆ. νἱ. 14, τό, ἴον ἃ βἰπιϊασ 
υ8εὲ οἵ ἐν. 

καλός ἰδ οπατγαςιετίβεϊς οὔ ἴῃς Ῥαδβίοσαϊβ, 
ἴῃ νὩΐϊοἢ [τ ὀσουτδ πυννεηίγ-ἔουσ εἰπλε8 85 
ἀραϊπδὶ εἰχίεδεπθπ {πὲ ἴπ τῆς οἵδες 
Ῥαυϊΐπε Ερίβιϊεβι ἴ ἢῶ8β ἃ δβδρεςίδὶ 
ΟὨΒσιβείδῃ τοξοσεπος ἴθ δυο Ρἤγαβεβ ἃ8 
δε ρῥγεβεηῖ, δπὰ δ8 4ιδιγίηρ στρα- 
τιώτης, 2 Τίπη. ἰἰ. 3; ἀγών, χ ἔα, νὶ. 
12,2 ἐμὲ Ἷν: 7 Ἕ δι αλία, τ Τίπι. ἰν. 
6; α. 1: Τίπι. νὶ. 12, 13: παρα- 
ΝΣ Τίπι. ἱ. 14; διάκονος, τ Τίτη. ἣν. 
6. Μογεονοσ, ἴδε ὑδὲ οὗ τῇς νοτὰ ἴῃ 
ἴδεδβε ερίβεϊεβ 18 αἷδο ἀϊβεγεης ἴτοτι ἐμαὶ 
ἰουηὰ ἴῃ 186 εβεϊετ ερίβεϊεβ : (α) ἰΐ ἰδ 
υδεά δ ἃ φυδ]γίηρ δἀ)εςιῖνε τνν εἶνε εἰπγ68 
ἴῃ τῆς Ῥαδίογα! 8 (εχοϊπιάΐπρ καλὸν ἔργον, 
καλὰ ἔργα) υἱς., ἴῃ δἀάϊ᾽ιίοη το τῆς τεῆ. 
Αἰγεδλὰν φίνεπ, 1 Τίπι. 1]. 7, 13. νἱ, 10. 
ΤῊ υὑδε [8 ποῖ ἰουπά ἰη ἴῃς οἵπες Ῥαυϊπα 
Ἐρίβεϊεβ. (δ)4.8 ἃ ργεάϊςδιε 'ε οοουτα ἔννίος, 
υἱκ.. τ Τίτη. ἱ. 8, ἵν. 4, 48 ἀραϊπβὲ οπος 
εἰβεννῆεσα ἰῃ Ῥαυϊ, Κοπ). νὶϊ. 16. Οη τς 
οἴδες μαπά, τὸ καλόν ἰ8 ποῖ ἐουηὰ ἱπ (ἢς 
Ῥαδιοσαῖβ, που ἔνε {ἰπ|ε8 εἰβεννποῖα 
(οπι. νἱ!. 18, 21; 2 Οον. χὶϊὶ, 7; Ο]. νἱ. 
91:1 ΤΏςεδδ. ν. 21); ποῖ καλά (Εοπι. χίϊ. 
17; 2 Οος. νἱῖ. 21); ποσ καλόν (Εοτη. χὶν. 
21:1 Ὅοτ. ν. 6, νὶϊ. 1, 8, 26, ἰχ. 15: 
Οδ]. ἵν. 18); δυῖ τοῦτο καλόν οὐοῦτδ 
εἶδαρ. ἰϊ. 3 (Τίς. [1]. 8) 28 ννεῖ] δ5 πα 
(ος. νἱϊ. 26. ϑ8ες αἶβο ποῖς ου Ἵὔδρ. {ϊΐ. 
τ. 

νει. 19. ἔχων: ἴτ ἰβΒ Ὀεδὲ ρεῖπαρβ ἴὸ 
ΒΌΡΡροβε ἴπδὶ ἴῃς πιείδρῃον οἵ ννδγίαγε ἰδ 
ποῖ οοπεπυεοά Ὀεγοπᾶ στρατείαν ; εἶδε 
να τηΐρῆς τεπάεσ, λοίαΐηρ ζαϊέλ, 8ἃ8 ἃ 

βῃ:εἰά, ο΄, Ἐρῆ. νί. 16. Βυϊ ἐν αὐταῖς 
ἱπηρ!ῖεβ τδᾶῖ τἴμε ριορμεοίεβ ἱποϊυάεά 
ἘΝΕΙΥ Ρίεςε οὗ ἀείεηβινε διπουσ. 80 
ἔχων ἤεῖε ΒΙΓΊΡΙΥ πηεᾶπβ ῥοςσεσεέηρ, ἃ8 
ἴῃ τ Τίπι. 1]. 9, 2 Τίπι. ἴ. 13, ἢ]. 5, 
Εοπα. ἰΐ. 20, τ Οοτγ. χν. 34, 1 Ρεῖ. {ἰϊ. στό. 
συνείδησιν: δεε ποῖε Οἡ νεῖ. 5. 

τινεᾷ : 566 ποίε Ο νεῖ. 3. 
ἀπυσάκεγοι : Τῆς ἱπάϊςίπιεηε ἂραϊπβὲ 

τῆς τηοσαὶ βίαπάαγά οὗ τῆς ἔαϊβε τεδοῆοσδ 
8 πεῖεὲ εχργεββεὰ τῆοσε βενεσεὶν ἤδη 
ἃῦονε ἱπ νεσ. 6. Τπεσα πεν ἅγα βαϊά ἴὸ 
δᾶνε “πιββεά ᾽ οὐ ““περίεςιεά ᾿" (ΑἸ, 
εἴς. ; δυῖ μετὰ ταὶ {πεν ἐλγμσέ ἐξέ γονε 
ἐλονι (ΕΝ. οὐ. Αςίδ χίτϊ. 46) νυ ἤδη τ ἱπὶ- 
Ῥοτγίυηςεά ἔοτ δἀπιλίτίδηςα ἱπίο ἐΠεῖτ Πεαγίβ. 
“ Βεςεάϊε ἰηνίῖα. ϑετῆρος ἀϊςῖς, ΝοΙ͂ τὴς 
Ἰδλεάεσε ᾽" (Βεηρεὶ). 

περὶ τὴν πίστιν ἐνανάγησαν : Αποῖδπες 
οὔδηρε οἱ πιείδρδοσ: ἐλεν τηδεγεὰ μιογαὶ 
“πέῤῥιυγεςκ, 50 αν ας ἐλε ἠαϊ ἐδ ̓ ς εοη- 
εὐγμεά. “ἌΝ Ώεη πὰ [{{ 18. σοττυρε, ἰξ 
δηρεπάειβ ἃ ἀοοϊγιπε οοηρεηίαὶ ἴἰὸ 1 ᾿ 
(ΟὮγγβ.). Υὲ γε ποῖ ᾿υβειϊβεὰ ἰπ ἱπίες- 
Ριεϊπρ τ εγεά τἰέῤῥενγεος δα ᾿ῃουρἢ ἰξ 
τηοδηὶ τπδὶ {πεν ννεγα ἰοδὲ Ῥεγοηὰ πόρε 
οὗ τεοονεσυ. 81. Ῥαὺϊ πίτηβοῖῖ δά βυΐ- 
ξετεὰ βῃϊρντεοῖς δὲ ἰεαδὲ ἴουσ {ἰπηεβ (2 
(ος. χί. 25) ἤεη πε ψτοῖς (Πὶ8 ερίβεϊε. 
Ηε δαᾶ οη εδςῇ οςοδδβίοῃ ἰοβὲ ἐνεσγιπίηρ 
εἐχοερὶ δίπηβεϊξ. Εος {πε Τοπδιτυςτίοῃ, 
ζ΄. περὶ τὴν πίστιν [ἀλήθειαν] ἠστόχη- 
σαν, τ Τίτη. νὶ. 21, 2 Τίτη. ἰϊ. 18; 
ἀδόκιμοι περὶ τὴν πίστιν, 2 Τίπι. ἰϊϊ. 8. 
περί νἱΠ ἀος. ἰ8 υϑεὰ ἰπ ἃ βοσηενῆδι 
Βἰ πη} δεῆδε ἰῃ Μαΐ ἱν. το, υκα χ, 40, 
41, Αςίβ χίχ. 25, ῬΏΪ]. ἰϊ. 23 (πε οηΐγ ἰπ- 
δίδπος ἰπ Ῥαυΐ ουϊδίάς {πε Ῥαβίογαβ) σ 
Τίπι. νὶ. 4, Τίς. 11. 7. 

Ἡγπιεπδεῦβ πὰ Αἰεχαπάε ννεσς ἴδς 
τὶ πρ᾿ ελάετα οὔτποβε νῃο πδὰ δυβειοὰ βδϊρ- 
νυ το, Τοῖς ἰβ πο βυβῆοίεηϊ τελβοῃ ἴῸ 
ΒΌρΡροβε δαῖ {π|8 ΗἩγτηεπδεῦβ [8 ἀϊεσεηὶ 
ἔτοτα ἴῃς Βεζειίς οἵ {πε δαπὶῈὲ πδηια ἴῃ 2 
Τίπι. ἰΐ. 17, ἤεσα ἮΪΒ ΟΥΤΟΙ 18 ΠΊΟΓΕ ΡΓΕ- 
εἰβεῖγ ἀεῆποά, Τῆς ἰάεπεϊβοδιίίοη οὗ 
ΑἸΙεχαπάεν ἱτ ΑἸεχαπάδς ἴῃ 6 βπ} ἢ οὗ 
2 Τίπ. ἱν. 14 18 τῆογε ργθοδσίουβ, 

γες. 2ο. οὖς κα τῷ Σατανᾷ: 
1 λαυε ἀεϊνεγεά (ΑΟΝ.) ἐχργεββεβ ποτα 



ς 2 Μεος. ἰν. 8, τ Τίπι. ἱν. 5. 

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ ἃ 1. 

11. τ. "Παρακαλῶ 1 "οὖν πρῶτον πάντων ἡ ποιεῖσθαι ἡ δεήσεις, 
προσευχάς, " ἐντεύξεις, “ εὐχαριστίας, ὑπὲρ πάντων ἀνθρώπων ---- 

άτ (ον. σίν. στό, ΡΒ1]. ἱν. 6. 

1 παρακάλει, οὗξεεγα, Ὠ"ΈΕτα, ἅ, αὶ (ποῖ τὴ, βδῃ. 

δοουγαίεῖν θη 7 ἀεϊσεγεά (Ἐ.Ν.) τῆς 
ἕοτος οὗ τῆς δογίβε ἰοϊ]οννεά ὃν {πε 8Ὁ- 
7νηςᾶνε : {ΠῈν ννεσα 51}}} υπάεσ βεηΐϊθπος 
οὗ εἐχοοσηπιυπίςδιίοη (δες Εἰεϊὰ ἐμ ἰοε.). 
ΤΒε τδεοσυ οὗ ἰμε γεϊδιίοη οὗ τε Ομυτοῖ 
ἴο ποη-ΟἸ τ βείδῃβ νος ὑπάεε] 68 (ἢ 8 
ῬΠτΆδῈ ἰ8 ἐχργεββαὰ ἴθ 1 ]οδη ν. το, ἐκ 
τοῦ θεοῦ ἐσμεν, καὶ ὁ κό: ὅλος ἐν 
τῷ πονηρῷ κεῖται. ΤἼε ἐξουσία τοῦ 
Σατανᾶ ν»ᾶ8 “τῆς ἀδτηκηα688᾽᾽" ὀνεῖ ἀραϊῃβὶ 
“18ε Πρ οὗ τλὲ Κίηράοπι οὗ Οοὰ 
(Αςῖδ χχνὶ. 1:8). Τῆς ςοποεριίοπ 18 ποῖ 
Ρορυΐϊᾶς ἀπιοηρ πιοάεσῃ ΟὨ τ βιίαπβ. Τῆς 
ἴννο Κιπράοπῃδβ, ἱῦ ποτα δῖε ἴνο, δανα 
ἱπιεγρεπειγαιεὰ ες οἵμοσ. Τῆς ρῆσαβεο- 
Ἰοσγ, Βεῖε δπὰ ἴῃ {πε ρδιδ]]εὶ,  Οοσ. 
ν. 5. 18 θαβεά οἡ οὗ ἰϊ. 6, ἰδοὺ παραδίδωμί 
σοι αὐτόν. Τῆε πᾶπ!ε Σατανᾶς 480 
Του πῃ ΟπαρΡ. ν. 15 Δπά ἴῃ εἰρῃι οἵδοι 
Ρίδοαβ ἰπ ἴς Ῥαυϊηε Ερίβι1 68. 

ἵνα παιδενθῶσι : Τῆς Δροβίοϊὶς ϑενευῖν 
ΜΒ ποῖ τηεγεῖν ρῥυπῖίνε; [ἃ ν88 α͵80 
ςοτσζθοῖίνε. Τῆς ἱπίεπιίοη, δὲ ἰθδϑῖ, οὗ 
ἐχοοπιπιυηϊςδιίοη νγὰ8 ἵνα τὸ πνεῦμα 
σωθῇ, τ ΟοΓ. ν. 5. 80 Οἴγγβ. - 
τηῦβί ποὶ τπεγείογε γοπάοσ μεῖς, βαγοαβίϊο- 
411γ, ἐλαΐ ἐλεν μα) ἰεαγη, ΑἸΝ., ὃυς 
ἐκλαὲ ἐλπεν νειιρὰέ δὲ ἰαμρδέ οὐ ἱπ- 
σἐγμοίφά. Αἱ τῆς δβαπὶὸ τἰπια, ἰς 8 ὑη. 
πδίυτΑ] ἴο 488ιπ|6 ἢ Βεηρεὶ ἐμαὶ τῆς 
παιδεία ν»Ὧ8 ἱπιεπά δὰ το Κεερ {Πεπὶ ἔγοπι 
ὈΙΑΒρῃμαπλίηρ αἱ 411; 81. Ρδὺὶ] πορεὰ τῃδὶ 
ἐξ πιῖρῃς ρσγανεηῖ ἃ τερειεἰοη οὗ τῃς βίῃ. 
Τῆς ἴετπὶ 88 ποσα οἵ ἴπε αβϑοοίαδιίοη οὗ 
ἀἰδοὶρ!ης μεῖε ἂηὰ ἴῃ 1 Οοσ. χὶ. 32, 2 
ΣΝ τῶδη 'Β τῆς αβρὶ τείεγεποαβ. 

ἣν: [τ ἰδ αὐϑυγᾷ ἴο βυρροβε 
τπᾶῖ 8ι. ῥλυι δῖα τεΐδσβ ἴὸ ἃ ταηίηα 
ἀϊδραταβεπιεηὶ οἵ δίβ οὐγὴ δροβίοϊίς 
οἷδιπλδ. 

Οπβάρτεκ 11 .-τ-τνν. 1-7. [ἢ τπς ἢγβι 
Ῥίαος, ἰεὶ τπῖεὲ τοπιπὰ γοὺ ἴπαὶ πε 
ΟΒυσο ἢ 8 ρυδῖς ῥσάγεγβ πιυϑὲ Ὀς τηδὰς 
ΕΧΡΙΕΒΒΙΥ ἕοσ 81] πιεπ, ἔγσοπι ἴῆς Ἐπηρογοσ 
ἀοννηννατάβ. Τηΐβ οᾶτα ἴοσ 411 Ῥεςοπιεδβ 
ἴῆοβε ψῇο κπονν παῖ ἔΠεν τς οί] άγεη 
οὗ ἃ Εδίπεσ Ψῆο υνῖβῃεβ ἴῃς δεβὲ ἔοσς δὶ] 
Ηἰβ8 οἰ]!άτεη. Ηε [8 οπε ἀπά τε βδπια 
ἴο 411, ἀπά {πὸ βαϊνδιίοη Ης μδ8 ργονίἀεά 
ἰπ τῆς Αἰοπαπιθης ἰ8 ἄνα [40]ε ἔοσ 411. ΜῪ 
οννῇ Ψν τ ἀπιοηρ ἴπΠς ΟεπΕ68 8 οπα ἰη- 
βίδηςε οὗ αοὐ᾽'Β ἐεἰομίηρ Ποπιε αραίη Ηΐβ 
δαηπίβῃεά οῃς8. 

νεῖ. :. παρακαλῶ οὖν: Τηΐδ ἰδ τα- 

ΠΥ ΞΟΒΕΒΗΝΗΝ ΠΡΑΑΊΡΟΣ ἘΝ 

βυπηρῖϊνα οὗ, ἀπά ἃ ζυγίμεῦ ἀενεϊορτηεηί οὗ 
ἴδε παραγγελία οἵ ἱ. 1:8. ὅ8εε τεῆ. 58ι. 
ῬΑὺϊ Πεῖεὲ αἱ ἰδαϑὲ Ὀερίπϑβ ἴῃ βυδ]εςὶ 
τηδῖῖϊοσ οὗ (δε ἰεῖϊίεσ. Τῆς οὔήεος οὗ 
παρακαλῶ ἰβ8 ποὶ εχρτεββεὰ; ἰξ ἰβ τῇς 
Ομυτοῆ, τὰχουρῃ ΤΙπιοίδυ. 

πρῶτον πάντων ἰδ ἴο Ὀε οοπηπεςίεά ν»ἱτἢ 
παρακαλῶ: Τὴξ πιοςί ἐνιῤῥογίαπέ ῥοϊκέ ἱπ 
Ὧ» ἜΡΘΗ ἐΟΜΩΤΗΣ ἰδὲ ϑπεθατ αὶ 
δεοῤέ 0) δίς ῥγαγέν. ς ΑΟΝ. οοη- 
ἀν ἀρῶ “μος τ ποιεῖσθαι, 8 
τπουσῇ πε ἐγαπιίηρ οὗ ἃ ᾿ἰτυγον γετα ἱπ 
ααυσϑιίοη, 

ποιεῖσθαι ἰ5 πιά. ὙΠε πιά, οἵ ποιεῖν 
8 ποῖ οὗ πεασυθηξ οσούυτγοηςς ἴῃ ΝΤ᾿ ; 
ἰξ ἰδ ἐουπὰ ςοἢιεῆγ ἰῃὰ [ὰκὲὰ ἀπὰ Ῥαυ]. 
Ἐοσ ἴδε αοῖυα! ἐχργεββίοῃ δεήσεις ποιεῖσ- 
ται, 8566 τε; απὰ νΥΊηεῖ- Μουΐϊίζοη, Ογαν- 
"αν, Ρ. 320, ποίξ, δηὰ Πείββπιαπη, Βὲδὶφ 
δέμαϊδς, (ΓΔΒ. Ὀ. 250. 

ὙΠεῖς ἰ8β οὗ σουτδα ἃ ἀϊδβείποϊίοπ ἰῃ 
τιραπίηρ δεῖψοςπ δεήσεις, προσευχάς, 
ἐντεύξεις, τηῤῥ[᾽εαίϊοης (ἴῃ βρεςίδὶ 
οὔἶβε8) ῤγαγεγς, ῥείἑξίοπς, ἴμᾶῖ 8 ἴο 
δᾶΥ, ἴπεν σάπποῖ Ὀς υδεὰ ἱπίεσομδηροδῦν 
Οὔ δνογυ οοοαδβίοη ; Ὀυϊ Ποῖα ἴῃς πυᾶποεβ 
οὗ πιεδηΐπρ τὲ ποῖ ρσεβδηΐ ἴο 851. Ραυ]β 
τηϊπὰ : δί8. οδήεοϊ ἴπ ἴῃς ἐπυπηεγαιίοη ἰβ 
δἰ ΠΊΡΙῪ ἴο σονϑσ Ἔνοσυ ροββίδς νασγίειυ οὗ 
Ῥυδί!ς ξσες ΤΠΐβ 15 ρεονεὰ Ἴοποῖι- 
βίνεῖυν ὃν τῇς δάάϊιίοη αριστίας, 
ψΠοἢ οὗἨ οοῦτβε οουἱά ποῖ ὃε, ἱπ δπῪ 
πδίυγαϊ 86η86, ἴῸΣ 411] τευ. Βυϊ δνοσυ 
Κιπὰά οὗἉ ργᾶγεῖ πιυϑὲ θῈ δοςοπιραπίδὰ ὈΥ 
τηδηκδρινίηρ, ΡΏΗΙ], ἵν. 6, (ΟἹ. ἵν. 2. Οη 
ἔντευξις, βες Μουϊτοη Δηὰ ΜΠ ραη, Ες- 
ῥοσίίον, νἱϊ,, νἱῖ. 284, ληὰ ᾿εϊββπιδηη, 
Βίδι᾽ς ϑέμαϊες. ἰτᾶπ8. Ρ. 12:. Τα τείθη- 
τίοη οὗ ἐλαηἈερίυϊηρς ἴὰ τἴπε τεΐεγεηςς ἴὸ 
τιῖδ νεσβὲ ἴπ (Π6 ορεηίηρ οὗ τς Απρ]ϊςδη 
Ῥίᾶγεγ ἔὸν ἐλὲ τολοίὶς κἰαίε οΥΓ ΟἈγίςες 
Ομμγοῖ ἰδ βοατοεῖὶν ᾿υβεϊεὰ Ὁν τοίεσείηρ ἰὲ 
το αοὐ δ τε υτηρῃδ οὗ στᾶςε ἴῃ τῆς ᾿ἴνεβ οὗ 
δε (ΑἸ Πΐὰ] ἀερατίοά, [1,688 υππαίυγδὶ 8 
1πε Ἔχρί απαιίοη οὗ Οῃγγβοκίοπι, παῖ “γα 
τῆσδέ ρῖνε ἴπαηκ8 το αοὰ ἴος {με ροοὰ 
ἴπαι Ὀεί418 οἵπετβ ᾽". 
προσενχή Δπά δέησις (1π (8 οτά τ) 

τε ςοηιχοϊπεά, ΕΡἢ. νὶ. 18, ῬΏΠ ἱν, 6; 
πὰ ἰπ οδρ. ν. 5 ἰπ ἴῃς βάπ)εὲ ογἄδγ 48 
Βεσα. 

ὑπὲρ πάντων ἀνθρώπων: Τῆς δ] εβδοά 
εἤεοιβ οὗ ἱπίδγοαββουυ γᾶν οἡ ἴποβα 
ΜῺΟ γᾶν δά οἡ ἴῃοβο ἴοσ ΨΠΟΠῚ ῬΎΑυεσ 
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2. ὑπὲρ βασιλέων καὶ πάντων τῶν ἐν " ὑπεροχῇ ὄντων, ἵνα “ἤρεμον « 1Μεος.ἱ. 
καὶ “ ἡσύχιον ὃ" βίον ' διάγωμεν ἐν πάσῃ " εὐσεβείᾳ καὶ ' σεμνότητι " 

ευΡει. 1. 4. 
88, 43 Μεος. ἱ. 5, ἰν. 8, νἱ. 35, 
2 ἴα. εἰ. 4, ἢ ᾿ 

ἴς. ἢ 3. 

ἰδ ταδὰς 5 υτρεὰ Ψἱ δρεςίαὶ τοΐεσεπος 
ἴο 1π6 οἰτουπηδίδηςεβ οὗἉ ἴῃε δαγὶγ Ομυσοῖ 
Όγ Ροΐγοατρ, Ῥλδϊὶ. 12; Τετῖ. 4ῤοὶϊ, 8.30; 
αὐ ϑεαῤκίαπι, 82; 1 υβτῖπ Μασῖγτ, (οί. ἰ. 
17; Ῥίαϊ. 35. “Νὸο οπε οδη ἔςεεϊ μαϊγεά 
τοννατὰβ ἴῃοβε ἔοσ ψῇοπι πε ῥγᾶγδ.. .. 
Νοιβίηρ ἰβ 80 ἂρὶ ἴο ἄγαν πιὲπ ὑπᾶεγ 
τελοπίηρ, δ8 ἴο ἴονε δηά ὃς ἰονεὰ᾽" 

πῖεπ, ϑ8ῖ. Ραυ] Ὀεχίηβ δυσῇ δὴ δηδιγιϊςδὶ 
δπυπιεγαϊίοη ἢ ἀέπρς αμὰ αἱΐ ἐλαΐ 
αγε ἐπ ἱρὰ ῥίαεε; Ὁυϊ ες ἄοεβ ποὶ ῥγο- 
ςεεὰ νἱτἢ τ. ὙΠΐβ νεῖβὲ 2 ἰβ ἱπ ἕαςϊ δῇ 
εχρίδπδίοσυ ρδγεπίμεβὶβ, Ἂχαπιρ! γί πρ 
μον ἴπε Ῥγάυδσ ““ἴοσ 411 τηθη ᾽ ἷ8 ἴὸ 
ὈῬερίη. Τῆα ρίυγδὶ ἀΐηρς Π48 οςςαβίοπεὰ 
δοπΊε αἰ ΒΠ ΟΠ ; βίπος ἴῃ 851. Ῥαδυ]᾽5 εἶπα, 
Τιπιοίῃγ δηὰ τς Ἑρπαβίδη ΟΠυγοῖ ἡγεσα 
ςοποεσηεὰ ψνἱἢ οπε Κίς οπἶγ, ἴῃς Επὶ- 
Ῥεῖοσ. Οοπβευθπεῖν ποβε ῆῸ ἄδην 
τῆς Ῥαυ]πα δυϊποσβῃΐρ οὗ ἴῃς Ῥαβίογα! 8 
ΒΌρροβε ἴπδῖ (ῃς υτίτεσ ἤοσγε δείταγβ 8 
ςοπϑβοϊουδβηε88 οὗ ἴῃς Δβϑοςίαἰεὰ δτάρθγογβ 
ὑπάᾶες ἴῃς Απίοπίπεβ. Βυῖ, ἰῃ τῆς ἤγδι 
ἷαλςα, ἢς ψουϊὰ ὅἤὅανες υτίςεὴ τῶν 
ασιλέων : ἀπά ἀραίπ, ἴῃς βεπιϊπηεηϊ νγἃ8 

Ἰπϊεηδεὰ 48 ἃ ρεσίες υ ρεπεγαὶ οπα, ἃΡ- 
Β ραϑις ἴο 411 Ἰαπάβ. 8ι:. Ρδὺυΐ Κπεν οὗ 
Ἰπράοτῃβ ουϊδίάς (ἢς Κοπιδη ἐπηρίτα ἴο 

ψΒΙοῦ, πὸ ἀουδὲ, ΠΕ ννᾶβ δυγε ἴπε Θοβρεὶ 
Μουἃ δρτεδὰ; δηὰ ενεπ ἱπὶπ τς 
Εοπιᾶη επυρίστε ἴπεῖα ΕΙῈ ΠΟΠΟΓΆΓΥ 
βασιλεῖς ννῃο5ε ομαγαοίεσβ οου]ὰ δεγίουβὶ Υ 
αἴεςι ἴποδεὲ δδουϊ ἴῆετη. Τῆς ρῥἰυταὶ ἰδ 
δἰ πη ἸΑεῖν υδεὰ ἴῃ Μδεὶ. χ. τ8 ἀπά ρδγβ]!εἶβ. 

Οπη ἴδε ἀυῖν οὗ ῥγαγεῖ ἔοσ Κιῆρβ 866 
7ες. χχῖχ. 7, Εζτὰ νὶ. το, Βαγ. ἱ. Σὲ, ἃἪὲ 
Μδος. νἱϊ. 33, οπι. χὶϊὶ. σ, Τίς. 11. σθ χα 
Ῥεῖ. 11. 13. 

ϑύυςἢ ῥσᾶυεσ Ψψὰ8 ἃ Ῥτοπγίπεπὶ ἔεδίαιγα 
ἴη τδε οἰείκείαπ {πυτρν ἕτοσι τῆς εατ]εβὲ 
εἶπιεβ ἴὸ ΠΟ να οδη ἴγᾶςα ἴΐ (6.6, 
ΟἸεπι. οπ), αὐ ον. ἱ. 61). [ἐ ἴ8 βρεςὶ- 
411 ποιϊεὰ ἰη τῃς Αροϊορίεβ 88 ἃ ρτοοῖ οὗ 
ἴδε Ιογαῖιγ οὗ ΟΠ τ βείδηβ ἴο ἴπε σονεοζγη- 
τηεηῖ, 4.Ρ., 1υδπ Ματίγσ, 44ῥοϊ. ἱ. 17; 
Τετι. Αῤοῖ. 30, 31, 39; Αἰδεπαροζβδβ, 
1οραΐίο, Ρ. 39. Οτίρεη, Οομέ, Οεἰς. νἱϊ!. 
12 
ἐν ὑπεροχῇ: ἐπ λίρῃ ῥίαοε (ἘἈ.Ν.). 

Τῆς που οοουγθ ἰπ δὴ δυϑϑίσαςϊ β8εῆβε, 

ΒΊμυΚΟ νἱδὶ. χᾳ,2 Τίς. 1:1. 4,1 1οδη ἰϊ. 16. 
κ Ἀείδ ἐϊϊ. 12, 1 Τί. ἐἰ!. τό, ἐν. γ, 8, νἱ, 5, 

. ἱ. σ,2 Ῥεῖ. ἱ, 3, 6, γ, (1. αἱ. 

αι, χ Οοε. 
ἰΐ, ας 

{Ἑ 5. ἰϊ, τ 
οηϊγ. 

ἱ Εςεοῖαε. χχχν ϊϊ. 27, 2 Μος. χἰΐ. 
5, ὅ, 1ἱ, 

Μαος. ἐἰϊ. χ2, τ Τίμι. ἰῃ. 4, Τίς, 11... 

καθ’ ὑπεροχὴν λόγον ἣ σοφίας, 1 Οος. ἰΐ. 
χα; Ὀυϊ τῆς νογῦ ἰβ ἔουπὰ ἰπ τἢϊ8 δϑβοοίδ- 
ὕοη : ΒΕοπι. χίϊ!. τ, ἐξουσίαις ὑπερεχού. 
σαις; 1 Ρεῖ, ἴϊ. 13, βασιλεῖ ὡς 
ὑπερέχοντι. ΤὨε δοῖυδλὶ ρῆταβε τῶν ἐν 
ὑπεροχῇ ὄντων ἰ8 ἑουπά ἴῃ Δη ἰηβοτίριίοη 
ἂἱ Ῥειρδπλυτλ “Αἰεὶ 133 8Β.0.᾽ (Π εἰδ8- 
τηδηῃ, Βιδίο δίμαδες, ἴσᾶπβ. Ὁ. ὯΝ 

ἵνα ἤρεμον: ΤΗΐδβΒ εχρτγεββεβ ποῖ ἰῃς 
ΙΤοΆβου ΨὮΥ ργᾶγει ψγὰ8β ἴο δε πηδάς ἔοσς 
Κίηρβ, ὃυϊ τῆς ρυγροτῖ οὗ ἴῃς ργαγοτ 
ἰδεῖ, Οἱ Τεῦῖ, Αῤῥοὶ. 30, “᾿Οταπιυβ 
εἰΐαπι ὑγο ἱπιρεγδίοσγ ιβ, ὕγο πηϊηἰβιοσὶ 8 
εογυπὶ δ. ροϊεβίδιϊ δυ8Β, ῥγὸ βίδίυ βεοιυ]ῖ, 
ῬΙῸ τεγυπὶ αυἱεῖς ᾿. 850 (ΟΙεπι. ἔοπι. σά 
Οον. ἱ. δο, δὸς ὁμόνοιαν καὶ εἰρήνην 
ἡμῖν. . [ὥστε σώζεσθαι ἡμᾶς) ὑπηκόους 

ένονς . . . τοῖς ἀρχονοιν καὶ 
ις ἡμῶν ἐπὶ τῆς γῆς, ἀπὰ ε65ρ. 

βόδι. δοηῃ ϑοάεπ Ἴοππεςοῖβ ἵνα, κΟιτ, 
ψ ἢ παρακαλῶ. 

ἥρεμος ἀπὰ ἡσύχιος, ἐγαπφεί! αμὰ 
φηΐεέ (ΚΙΝ.), Ρετῆαρβ τείες ἴὸ ἱηναγά 
δηᾶ ουϊνατά ρεᾶςς τεβρεςιίνεῖγ. 86ς 
Βεπρεὶῖ, οὐ σἔ Ῥεῖ. {ἴ. 4. ἡσυχία «160 
888 8 δχίθγηδὶ γεΐεγεπος ννῆεγε ἰξ ὁσουγα 
ἴθ ΝΙ͂Τ., Αςἰβ χχῖϊ. 2,  ΤΏεββ. ἰϊϊ. 12. }Σ 
Τίπι. ἰΐ ΣΙ, 12. ἠρεμέω ἰΒ ἑουηὰ ἱῃ ἃ 
Ἄργτὺδ οἵ ἰϊ. α.Ὁ. οἰτδὰ ὃγ Μουϊίοπ ἀπά 
ΠΠραη, Εαῤοσίίον, νὶϊ., νἱῖ. 471. 
διάγω ἰβ υδεά ἰπ ἴῃς 8βεη86 οὗ 

ομεὶς ἰΐ7ε, αὐβοϊυϊεῖγ, νους 
Ῥγεββαὰ, ἰπ Τίς, 1]. 3. 
ἐν πάσῃ εὐσεβείᾳ κ. σεμνότητι : τοὐἐΐ ας 

νμοῖ ῥίείν απὰ τα! πεξέμεςς ΟἹ 5εγίομδμεϑς 
ἂς ἐς ῥοΞφεὶδῖς. ΤὨΪΒ οἶδυδβε, 48 (Ὦγυβ. 
Ροΐηῖβ ουῖ, 4υ4]}16ε8 ἴπεῈ ὑγαυεσ ἴοὸσ ἃ 
τπτάπαυ δηά ααυΐες 11ε, εὐσέβεια δηὰ 
σεμνότης, ῥίεέγ δηὰ Ξεγέομϑησ55, Ὀεϊοπρ' ἴο 
ἴῃς νοσαθυίδτΥ οὗ ἴῃς Ῥαδβίοσαι Ἐρίβεϊεβ, 
τπουρῆ εὐσ. οοουγβ εἰβεννῆεζε ; 8εὲ τεῆ, 
Ϊῃ τῆς Ραβίογαϊβ εὐσέβεια 18 ΔΣἰπιοβὶ ἃ 
τοςομηΐςαὶ τέγη ἔος ἐλς Οὐ γ ϑέέαη γεϊρίον 
ας ἐχῤγεςϑδεάὰ ἐμ ἀαὶΐγ [ἐε. Ιὰ ἴδ υβεά 
ἢ ἃ πιοσε ρεπεγδὶ ἀρρ οδτίοη, γοϊ ἐσὲ 
εοπάμεξ, ἴῃ τ Τίτι. νἱ. 11 δπὰ ἴῃ 2 ἔξει, 
τ δπὰ ἰξβ ςορῃδίθβ νγεσε "" ἔσῃ γ τ ΓΠῚΒ 
ἴπ ἴῃς τε ρίουβ ἰληρσυαφςε οὗ τῆς [πηρετία] 
Ῥετοά " (Πεϊδβπιάπη, Βέδίς διεμάϊες, 
᾿γη8. Ρ. 364). σεμνότης ἰ8 ταῖῃει ργαυΐ- 
ας, ἃ8 Ν υἱξ. τεπάογβϑ ἰξ ἴῃ Τίς. ἰ᾿. 7, τη π 
εαϑἑίας (νυ. Πεῖε δηὰ σ Τίπι. 11. 4) 
ἦ.8βὲ Δ8 σεμνός 5 ἃ νᾶες ἰετηὶ (Πδη ῥνάἐ- 
ομ5 ἃ5 Νυΐρ. αἴνναυβ τεπάδγβ ἰΐ ὦπα, 
ἵν. 8; 1 Τίπι. 111. 8, σσ; Τίς. ἰϊ.. 2). Τϑς 

12 
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πὶ Οογ. νἱ!. --- 2, “τοῦτο! " καλὸν καὶ " ἀπόδεκτον " ἐνώπιον " τοῦ " σωτῆρος 
35 { τίι. 

» ἡμῶν “" Θεοῦ, 4. ὃς πάντας ἀνθρώπους θέλει σωθῆναι καὶ εἰς 
Ὧ:τ: Τίπ,. ν. . 
ΤΩ͂Ν 4 ἐπίγνωσιν 3 ἀληθείας ἐλθεῖν. ς. Εἷς γὰρ Θεός, εἷς καὶ " μεσίτης 
Ὡοΐ ᾿ 

ἐόοκρο εὶς Οον. ἐν. 4, νἱϊ, τα, Οαϊ. ἢ τ νἱ, 13,2 Τὶ ᾿ Βοπι. { 22, τ (ος. ἱ, 29, 2 Οοσ. ἱν. 2, νυἱὶ. σὰ, Οἱ. ἱ. 20, ̓  Τίπι. ν. 4, 21, νἱ. 13,2 Τί. ἰϊ, 14, ἐν. σ, ἡ". αι. ἰἰὶ. 
20, 2 (ος. ἦν αι. Ρ 8:6: : Τίπι. ἱ. σ. 4ᾳ 2 Τίπι. ἰΐ. 25, ἐἰ}. 7, τίι ἰοΣ, Ἦξυ, χ ᾧ,. 1 Τίπι. 
ἶν. 3. τ σδὶ. 1. το, 20, εὐ. νἱϊϊ. 6, 'χ. 15, Χἰΐ. 24. μ 

Δ1π8. γὰρ ΟΠΕΘΚΕΡ, ἁ, ἔ, κι, ταϊοσ, 

ΝΑ, τ7, 6γ"", ΒΟΒ., 58}. 

ΑΟΝ. λομεσίν ἰβ ἂῃ οάες Ἐπρβἢ εαυϊνα- 
Ἰεπί ἔος σςεενείϊίμεβς. σεμνός Δπὰ σεμνότης 
ςοπποῖε ρτανὶν Ῥνῃϊοἢ σοπιροὶβ ροπυίης 
τεβρεοῖ, 

γες. 3. 
ταεῃ. 

καλόν : ποὶ ἴο ὃς Ἰοἰπεά ννἱ ἢ ἐνώπιον, 
Ὀυϊ ταί Ὁγ 861, ἃ8 ἴῃ τγοῆϊ, ϑ8ες ποῖα 
οὐ ἷ. 1:8. ἀπόδεκτον ἐνώπιον τοῦ θεοῦ 
οὐουτβ ἀραὶ, ν. 4. Ῥγαγεν ὕον αἷΐ νιθη 
αῤῥγουές ἐἰπεἰ ἐο ἐδε παέμγαὶ σοηϑδείσηεοε, 
απὰ ἐξ ἰς αἷδο ἐπ ἀεεογάαπεες τοὐἐλ ἐλό γε- 
δεοἰεᾶ τοί ἱ οὗ Θοά. 

οὗ 8 αἰπγοβὶ Ἔρεχερειῖίοδὶ οὗ σωτῆ 
ἡμῶν. ΟΥν ϑανίοιν, Κὶ ἰ βίοοά ῥδτας 
της πιοᾶη ΟἨγίβε; δυῖ 1 ἰ6 αοά τἢς 
Ἑδίμοῖ τπαὶ ἰ8 τῆς οτἱ σι παιϊίηρ οάυβε οὗ 
βαϊναιοη. ϑες ποῖς οἡ ἱ. 1. 

γες. 4. “Τῆς ρταςς οἔὗ ἀαοὰ μαῖῃ δρ- 
ἔπε δτγίηρσίπρ βαϊνδιίοη ἴὸ 411 πιδη "ἢ 

τοῦτο: ἐ.6.,) ῬΙΆΥΟΙ ἴος 41] 

Τίς, ἡ. 11) 88 νγᾶβ ἐογεβῃδάονε ἰη δε 
Τι; 4“. Ῥβ8. ἰχνιϊ. 2, “ ΤΥ δανίηξ 

Βα ἢ ἀπηοηρ 411} πδείοηβ ̓ν. ἀοά ἴδ, 80 
ἴλτ 48 Ηἰβ ἱποϊἱπαέίοη ος ν" 1} ἰβ σοη- 
ςετηαὰ, “ἢε ϑανίους οὗ 411] πηθη," δυϊ 
Δοίμδιγ, 80 ἔα ἃ8 ψῈ οδὴ δϑῆγπχ Ὁ 
ςεγίδίπῖν, “οὗ ἴπεπὶ τῃδὶ Ὀεϊΐενε" (1 
Τίπι. ἱν. το) Τμδβε Ηδ ταυεά, ἔσωσεν 
(2 Τίπι. ἱ. ο; Τίς. 111. 6), ἐ.6., ῥίαςεά ἱπ α 
ίαίε οὗ δείηρ καυεά. Βυϊ Ὦετε 81. Ρδυὶ 
ἄοεβ ποὶ βᾶῪ θέλει σῶσαι, δαὶ θέλει 
σωθῆναι; ἔος Ὁγ Ηἰβ οὐη [ἰπιϊδίοη οὗ 
Ηἱἷδβ ροννεῖβ, 80 ἔα 885 1Πεὺ ἃγε ρεϊςείνεά 
ὉΥ υ8, ἴπΠε βαϊναϊίου οὗ πίεῃ ἄοεβ ποῖ 
ἄερεπὰ οἡ ἀοὰ «δἴοπε. [ὲ ἀερεπάβ ου 
τῆς δχοιοῖβα οὔ {πε τες "ν}}} οὐὁἨ δδςῇ 
ἱπάϊν!ἀυδ] ἰπ ἐπε δοςερίδησς οἵ γοὐεςτίοη 
οὗ βαϊνδιίοη (80 ὙΝἰεϑίηρεγ, φυοϊοὰ Ὀγ 
ΑΙΕ,; δῃηᾶ, δ8 Βεηρεῖ ποῖεβ οἡ ἐλθεῖν, 
ποη σορμμέμγ), 88 Ὁ ΕἾ 48 οπ ἴδε οο- 
ορεζαίίοη οὗ [οϑε Ψῆο ῥγᾶγν ἴοσ 41} πγεπ; 
δηὰ, ὉΥ 80 ἀοίηρ, βεπεγαῖε ἃ ερίγίτυδ] 
Αἰπιοβρῆεσε ἴῃ νὩϊοἢ τῆς ἀεβίρηβ οἵ Οοὰ 
ΤΆΔΥ στον. 
1 18 αἷδο ἰο Ὀς οὐβεγνθὰ παῖ βίπες 

βαἰναίϊοη τῆεᾶθβ α σίαίε 07 δεῖηρ 
βαυεά, τῃετε ἰδ πὸ αἰ βῆου Υ ἰπ ἐλε 
ἀποτοϊεάρε οΥΓ δε ἐγμέμβ [οἱ ονίηρ ἴὲ 
ἰπ τῆς δεπίεπος, 88 τπουρῇ ἰξ γος ἃ 
οοηδεαυεηος σγαῖμοσ ἴἤδη ἃ ριεοεάεης 

τι νᾷ. (δηένι), 60.) δγττ., ἄστη. ; οἵ. γὰρ 

οοπάϊείοη. Ταΐβ ἰβ ἱπάδε τῃς ογάδς ἰη- 
ἀϊοαιεά ἴῃ τς υα8ὲ Οοπιηιίββίοη : " δΔρ- 
εἰδίηρ {πεπὶ... ἐδδοίηρ {μεπὶ (Μαίϊ. 
Χχνἱὶ!. το, 2ο). 80 ἴπαι ἴδετε 18 ἢο πεεὰ 
ἴο βδῃρροβε ψτὰ ΕἸ]., τπδὶ καὶ εἰς... 
ἐλθεῖν ννᾶβ “"" Βυρρεδίεά ὃὉγ. . . ἴῃς δπυη- 
οἱακίοη οὗ ἐπε στεαῖ τυ πὶ οἢ ἰ8 σοη- 
ταἰπεὰ ἰῃ ἴῃς ξο]Πονΐηρ νεγβε ᾽". 

εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν : ΤΙΐδ 
ΨΠΟΪς ρῆγαβε σϑουσβ ἰῇ 2 Τίπι. ἰϊϊ. 7. 
Ἐοτ ἐπίγνωσις ἀληθείας 8εε τεῆ. [πῃ 
Ηεϑ. χ. 26 θοιἢ ᾿νοσάβ ἤανε ἴπε τις! ας. 
1 μα8 Ῥδθὴ βῃονψῃ ὉῪ Ὀεᾶπ Ατηιίαρο 
Εοδίηβοη (Εῤῥεδίαμς, Ὁ. 248 2:44.) τῃὶ 
ἐπίγνωσις 8 ποῖ »ια:07 ἐχασίδογᾷμε “06. 
μέεο; Ὀυϊ, 8 ἀϊδβεϊη συ ϊβηδά ἔγτοτι γνῶσις 
“ΜΘ ἰβ τῆς πάει Ψψοσά δηὰ Ἔχργεβδεδ 
“Κπονϊεάρε᾽ ἰῃ τῃς ἐ11εϑὲ βεπβε, ἐπί- 
γνωσις ἰ8 Κπον]εάρε ἀϊτεοίεά ἰοννατάβ ἃ 
Ρατιίςυ ας οὔεοῖ, Ρετγοεϊνίπρ, ἀϊδοετγηίπρ, 
τεςορηϊβίηρ "ἡ. Οὐ. 2 Μδος. ἴχ. 1, ἦρξατο 
... εἰς ἐπίγνωσιν ἔρχεσθαι. ηθεία 
Οὐουτδ ἔουτίδεη εἰπηθβ ἴῃ [6 Ῥαβίοσγδὶβ ; 
δηὰ οΐεη υνἱτἢ ἃ βρεοΐαὶ ΟὨγίβιίδη γεΐεσ- 
εῆςς, κε ὅδος ἀπά εὐσέβεια. 8εε ἐ.΄΄. ἰπ 
δάάϊείοη ἰο 1818 ρίαςς, τ Τίπι. 11. 15. ἱν. 3, 
νὶ. 5, 2 Τίπι. ἱϊ. 15, σ8, ἰϊϊ. 8, ἱν. 4, Τίς, 
ἰ. 14. [ε ἰδ ἃ ἴεγηλ παι Ὀεϊοπρβ ἴο ἴδ6 
Ἰομαπηΐης ἘπεοϊορῪ δ8 ννῈ]}] δβ τὸ {δε 
Ῥαυ]πα. 

γες. 5. Τῆϊβ ἐπιρμδιὶς βιδίεπιεπε 48 ἴὸ 
τις ἀπ οὗ τῆς ἀοἀπεδὰ ἰ8 βΒυρρεβιεά 
ὉΥ {πε βίηρυϊατ σωτῆρος ͵)υ8ὲ ρτεςσεάϊηρ. 
Τῆς εἷς πείεμες ΔβΊττηβ ποῖ ἀξηΐεβ δηγ- 
τηΐηρ 48 ἴο 18 σοπιρίεχίτν οὗ τῃ6 παίυγαε 
οὗ ἴτε Θοὐπεαά; ἰξ Βᾶβ πὸ δεδζίηρ οὐ 
τῆς ΟἸγβιίαη ἀοςοίτίης οὗ {πε ΤτίηϊΥ; 
ἰξ δ πιρῖν ἰβ ἱπεεπάεά ἴἰὸ επιρῃδβίβα ἴῃς 
υπίᾳφυεπεβα οὗ τῆς ταϊδιίοηβ οὔ αοά ἴο 
τῆλῃῆ. Τῆς ἀ8ὲ οἵ οπε, νἱτῆ {Π|8 ἱπίθη- 
τἴοῃ, 8 ννε]} {Ππϑεταῖεά Ὁγ ἘΡΏ. ἱν. 4-6, 

ὦμα, κιτιλ. Τῆς οὐγτζεηῖ τπουρδι οὗ 
τῆς εἰπτα τνα8 ςοπβοίουβ οὗ πιδῶυ σωτῆρες. 
[π᾿ οοπέγαβε (ο ἴπεβε, 8:1. Ῥαυϊ δ ρμ881868 
τῆς υπϊᾳφιεηεββ οὗ ἴπε σωτήρ ἀπά θεός 
φνογβἢϊρραὰ ὉῪ ΟΠτγίβιίαπθ. Τῆς σοηίγαβι 
ἰ8β ἜἘχδοῖν ρδγᾶ εὶῖ (ο τμδὶ ἴῃ τ Οος. νἱ!!. 
6, εἰσὶν θεοὶ πολλοί, καὶ κύριοι πολλοί" 
ἀλλ᾽ ἡμῖν εἷς θεὸς ὁ πατήρ .. . καὶ εἷς 
κύριος ᾿'ησ. Χρ. ΤῊςε ᾳμιεβείοῃ 88 ἴο τς 



3--. ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ ἃ τος 

Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων, ἄνθρωπος Χριστὸς Ἰησοῦς, 6. ὁ " δοὺς " ἑαυτὸν «. ΕΗ 
" ἀντίλυτρον ὑπὲρ πάντων, τὸ " μαρτύριον 1 “ καιροῖς " ἰδίοις, 7. ἢ εἰς ι στε οὐδ΄. 

υ Ἀεῖν ἶν. ᾿ 
ν 2 Τίπι. ἱ. σσ,. σ Οος, ἱ. 6, ἐΐ. τ, 2 ΤΏεδβ. ἱ. το, α Τί ἱ. 8. νι Τίω,. νἱ. 15, Τίς. ἱ, 8. 

μὰ χι Ῥεῖ. ἱἱ, 8. 

10 αι. τὸ μαρτύριον Α; καὶ μαρτ. 3"; οὗ τὸ μαρτ. καιρ. ἰδ. ἐδόθη Ὀ"ἜΞκτα, ἁ, 
ΕΒ» Απιδτβὶ., ἀαέμηι “πὲ; 6)" ", 80, 115 'π8. οὗ. [|[οὯ8 Βτυρ.: “ Τ ρεϊνιονιένιπι 
ἐδηεῤῥογέῤμα σμΐ5. Ηΐδβ νοτῦϊβ πες ργαθροηεηδυπὶ εδὲ ἐνέμς, πες ροβίροπεπάυπι ο05- 
“νναίμνι ἐπέ: δες δηἰπὶ σοπβυϊίο ἃ ρδιτρυ8 οπιίββα βυηὶ᾽. Οης δἱ ἰεδεὶ οἵ Μ58. 
Ὁἔνᾷ. τελάβ εοπβγνιαέμνι 65:.} 

τουτὶ τεϊδιίοηβ οὗ ἴῃς Ῥεσζβοπβ οὗ ἴῃς 
Οοὐπεαλὰ μαὰ ποῖ δείβεῃ διθοπρ ΟΠσίβ- 
εἰδῃβ, ἀπὰ τνδβ ποῖ ργεβεηΐ ἴο ἴῃς νντίξετ᾿ 8 
ταϊηά. ἱπάεεὰ ἰἔἦ τὶ παά Ὀεεὴ ψε οου]ά 
ποῖ γαρατὰ τῆς ερίβιϊς 88. ἃ ρογιίοῃ οὗ 
τενεαλϊςά τπεοίορυ. Ἐενεαϊεά τπεοίοσν 
18 υποοηδβοίουδ. ΤΕ γέρεα ζαεὶς ἀϊδεῖπο- 
ἀρο μεῖς στα νη δεξνοοῃ εἷς θεός ἸῊΣ εἷς 

τῆς ψουϊὰά ἢᾶνε θεεῃ ἱπηροββίδ]ε ἴῃ ἃ 
δα αρυδιοῖίς οτβοάοχ ῥά ηρυνοα 

Αραίΐη, {πε οἤεπαββ οὗ αοὰ [48 ἃ δεδι- 
ἱπρ οἡ {δε ῥτακεῖαι υιεϑείοῃ οὗ πηᾶπ᾿ 8 
βαϊναιίοη. ἴΐ 18 ροββί]ς ἕο 11] πιεῃ ἴὸ 
Ὀς βανεά, δεςαυδα ονὸσ 1Πδῖ ἴδε δῖα 
Ὡοῖ πΊΔΩΥ οὐδ τπαὶ οἂπ οχεσοῖβε Ροβ- 
Εἰ ἷγ οοπῆϊοιϊίη ν»"}} - ρόνγεγ τοννατάβ 
τῆεπι, Ὀὰϊ πε οηἶν. 8ες αἷβδο οχι. [ἰϊ. 
3.0. Οης Οοὐπεδα βιδπάβ ονὲς δραϊπεὶ 
οτς δυτηδηϊν ; ἀπά ἴδῃς Ιηδηΐϊε ἀπά τπὰ 
Βηΐϊε σδη επίεγ ἰπῖο τοϊδιίοπβ οὴς ἢ 
τῆς οἴπες, βίπος {ΠΕῈῪ γε ἰἰπκεὰ ὃγ ἃ 

τῆς ὙΠῸ ἰ8 ῬοΙ Οοὐἱ δηὰ πΊδη. 
τ 16. πΠοϊεΟΓὮΥ τπᾶὲ μεσίτης θεοῦ κ. 
ἀνθρώπων ἰ5 βρρ!οὰ ἴο [86 δτοῆδηρεὶ 
Μίοδδεὶ ἱπ Τὰς Τεςί. οΥ ἐλε Τιυεῖνε 
Ῥαένίαγοῖς, Ὀλῃ. νὶ. 2. 

ἄνθρωπος εχρίαἷπα ἢονν ΟἾτγίϑε 1εβ8 
οου]ὰ θεὲ ἃ πιεάϊδιοτ. Ηε οδῃ οηἷγν ὃε ἂἃπ 
δἀεαιυαῖε τηεάϊαῖοτ νῆοδε βυτηραίδυ ΨΠἢ, 
δηὰ υηδετείδηάδίης οὗ, ὈοΙΠ ραγιΐεβ ἰ8 
οορηίβαθϊς Ὁγ, δπὰ ρδίεπι ἴο, δοιῇῃ. 
Νον, δἰιπουρῃ Οοά δ ἴονε ἔοσ πᾶ ἴβ 
Ὀοιυπάϊεββ, γεῖ νἱπους της τενεϊατίοη οὗ 
ἰξ ὉῪ ΟἸγίβε ἰξὲ νουἹά ποὲ ὃς οετγδίην 
Ῥαΐεπε ἴο πιᾶπ; ποῖ (ο δὰὰ τῃδὲ οὔς οὗ 
ἴνο Τοηςεπάϊηρ ρῬαγίίεβ οδπποὶ δὲ ἴδε 
ταβάϊδῖοσ οὗ τῆς ἀϊβετεποοβ (6 Δ]. ἐϊ]. 2ο). 
ϑες αἷδο οπι. ν. 15. Αραΐῃ, ψε τημϑὲ 
ποίς ἴπαὶ ἄνθρωπος (ένι»εἰΓ »αη, ἘΝ., 
τοῖς ἐλά παρ, Α.Ν.) ἴῃ τΠ18 επιρμδίίς 

ἰοῦ βυρρεδβίβ {πᾶὶ (πε νοτγίἐγ οὗ οὖγ 
τὰ Β τηληῃδοοὰ νγᾶβ ἰῇ ἄδηρεσ οἵ δεῖπρ 

ἱξηογεὰ οσ ἐοσβοίίεῃ. 
Νεσ. 6. ὁ δοὺς ἑαντόν: Τῆε Ενδηρεῖ- 

ἰδῖβ τεοοσάὰ οὖὺς 1, ογά 8 οὐνῃ ἀεςο]αγαιίοηβ 
τλὶ Ηἰβ ἀδαῖῃ ννὰβ ἃ ϑροηίδπεοιιβ δηὰ 
νοϊυπίαγυ βδογίῆες οἡ Ηἰβ ραγῖ, Μαῖϊ. 
χχ. 28-- Ματίς χ. 45, δοῦναι τὴν ψνχὴν 
αὐτοῦ λύτρον ἀντὶ πολλῶν. φ 71ομα 
χ. 18; ἀηὰ 81. Ρδὺυϊ αϑῆέγμβ ἱϊ, 6]. ἱ. 4, 

τοῦ δόντος ἐαντὸν ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν. 
ἡμῶν; Τίς. ᾿ἰ. 14, ὃς ἔδωκεν ἑαντὸν ὑπὲ 
ἡμῶν κιτιλ. (παραδίδωμι ἰδ ιιϑεά πῃ Οἱ. 
ἱϊ. 2ο, ΕΡἢ. ν. 2, 25). ὟΝ ε πιᾶν ποῖς (παῖ 
τὴῖθ ϑιαϊεπιεπὲ πεσαββαγιν ἱγηρ] 168. ἠοῖ 
Οπἱγ ἴμε ῥγε-εχίβίεσπος οὗ οὖσ Ἰνογά, θὰϊ 
4180 Ηἰβ ςο-ορεγαϊΐοη ἱπ ἴπε εἴεσγηδὶ 
Τουηδεῖβ ἀπά ῬΈροβε οἵ τὰς Ελιίποῖ 88. 
τεξαιάβ ἴῃς βαϊναιοη οὗ τηδῃ. 
ΑἸ οσὰ ἰβ ρσουδοϊν τῖρῃς ἴῃ βαγίηρ δὲ 

δοῦναι ἑαυτόν, 48 81. Ῥαι] δχργεβδεβ ἰξ, 
δυρρεδῖβ πιοσε ἴπδη δοῦναι τὴν ψυχὴν. 
αὐτοῦ. ΤΠε ἰδιΐεσ πιραξ πδίυγα!γ ὃς 
Ἰἰπιϊτοά το τῆς βδοείδος οὗ Ηἰδβ ἀδαιῇ ; τῆς 
ἔοττηεσ σοπηοῖαβ ἰἣς βδοτίῆςς οὗ Ηἰ8β [1ξ6- 
εἶπια, τῇς ψ δος οὗ τῆς Βυπι!!διίοη δηὰ 
8ε1{-επιριγίηρ οὗ τῆς [ποασηδίίοη. Τῆς. 
βουηάπεββ οἵ τῃΐβ εχερεβὶβ ἰβ ποὶ ἱπι- 
Ῥαϊγεὰ Ὁγ πε ργορδϑι εν ἐπὶ τὴν ψνχὴν. 
αὐτοῦ τᾶν ὃς ποιπίηρ πιοῖε ἴπδη ἃ 
ϑειηιτῖς Ρεσρῆσαβδίβ ἔογσ ἑαντόν. 8:εςῈ 
1. Η. Μουϊίοη, σγανιπεαν, νοὶ. ἱ. Ρ. 87, 
Μη σοτπηρᾶγεβ Μασῖς νἱἱἱ. 36. ζημιωθῆναι. 
τὴν ψυχὴν αὐτοῦ, ἢ Τὐκὲ ἰχ, 25, 
ἰαντὸν δὲ ἀπολέσας ἣ ζημιωθείς. 

ἀντίλυτρον ὑπὲρ πάντων: [ἢ ννε ἃτ6 
ἴο 868 ΔΩῪ βροϑοίδὶ ἔοτος ἰπ (ἢ ἀντί, ννε 
ΤΑΔΥ ΒΑΥ ἴπαὶ ἰξ Ἔἐχργεβδεβ ἴῃδὶ τῆς λύτρον- 
8. δαυϊναίεπε ἰῃ ναῖας ἴο ἴῃς τπίπρ ῥγο- 
οὐτοα ὉΥ πιεδηβ οὗ ἰϊ. Βυΐ ρεζῆδρε 81. 
Ῥαδυ] 8 υβε οὗ τῆς ννοτά, ἱ ἢς ἀϊά ποῖ οοἱτ» 
ἱξ, 15 ἀὰσς ἰο δῖ8 ἀξβίσε ἴο γεδβῆγπὶ οὐσ 
1μοτά δ ψψε11-Κποννῃ ἀδοϊατγαϊίου πὶ ἰδ 
ταοϑὲ ἐπιρῃδιϊς νὰν ροββίδίε. λύτρον 
ἀντὶ τηοτεὶν ἱπιρ ϊε8 ἀη ὄχοῆδηρε ; ἀντί- 
λντρον ὑπέρ ἱπιρ|1ε8 τπδὶ ἴῃς ἐχοπδηρα 
ἰ8 ἀεοϊἀεάϊν ἃ θεπεῆϊ ἰο ἴοβε οὔ ᾿νῆοβε 
Ῥεμα!ῇ ἰε [8 τηδάθ. ΑΒ ἔδλσγ 28 {πε βυρρεβ- 
τίοη οὗ νἱςτίουβῃηεββ 18 ςοποετηςά, ἴπετα- 
ἄοεβ ποῖ βεεῖη ἴὸ δα πιυοῦ ἀϊβετζεηςς. 
δεΐννδδῃ ἴῃς ἵννο ρῆγαδβεβ. 

τὸ μαρτύριον, 458 ΕἸ] ςοις βᾶγδ, “18 ἂῃ 
δοουδαίίνε ἴῃ ἀρροδίτίοη το {πΠ6 ργεςεάϊησ 
βεπῖεποα,᾽" οσ σδῖπεσς οἴδυβε, ὁ ἐοὺς νος 
πάντων. 80 ΕΑΝ. Βεηρεῖ ςοτηράᾶζγεβ. 
ἕνδειγμα, 2 Ὑεβ8. ἱ. 5; οΥ αἷδϑο ἔοπι. 
χίϊ, τ. Τῆς ρτεδῖ δεῖ οὗ βε!ξ βδοσίῆςς ἰδ. 
εἰπιεῖεδβ ; Ῥυΐ 88 Ηἰδίοσί δ !ν ἀρρτεμεπάςεά 
ΌΥ υ8, ἴπε τεβεϊ ΠΟΥ ςοποεγητηρ ἴξ πιυδὲ 
Ὀδ πιλὰς ἀυγίηρ ἃ ραζιίίουϊασ ἀπά βυϊζδδὶς: 



τοῦ 

χα Τίπι. ἱ. "ὃ Ἴ ἐτέθην ἐγὼ 

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ ἃ 1. 

Σ κῆρυξ καὶ ἀπόστολος---" ἀλήθειαν " λέγω, " οὐ 

5. "ψεύδομαι ---" διδάσκαλος ἐθνῶν ἡ ἐν " πίστει καὶ ἀληθείᾳ. 8. " Βού- 
τα, 4 Ῥεῖ. 
11. 

Ὑ ]οδὰ νὴ. 
ν 4 
ἐν ἶχ, τ, (7)..2 Οος. χὶϊ. 6. Σ Άοπ!. ἰχ. 1, 2 Οογ. χί. 31, Οἱ. ἐ. 20. 

1 Τίπι. ἱ. 2. ς 2 Οον. ἱ. :γ, ΡΒ. ἱ. 12, σ Τίπι. ν. σα, ΠΗ 
8 2 Τίπι. ἰ. στ. Ὁ 8ε6 

τ μἱ, 8. 

1 Αἀὰ ἐν Χριστῷ (ἔτοπι οπι. ἰχ. 1) ὍΣ ΚΙ,, 17, 37, πιδὴν οἴδβεσβ, 50., ἅσπι. 

Ῥεσίοά οἵ Πίβίογυ, ἐ.6.,) ἕτοτῃ ἴῃς ἀεβοθηὶ 
οἵ τε Ηοΐγ ϑρίγιε ὕὑροὴ ἴδε δροβίοϊ!ς 
ΠΟΙΏΡΔΗΥ (Αοῖβ ἱ. 8) ππε|}]] τῆς ϑεοοπά 
Οοπιίηρ (2 ΤῊ 688. ἱ. τοὶ. Τῆς τεπιροσδὶ 
τηϊββίοη οὗ τῆς ὅ8οη οἱ αοά τοοῖς ρίαος 
“ἜΝ Ὦδη ἴῃς δυπε88 οὗ τῆς {ἰπὶς σᾶπὶε ̓̓  
(( 4]. ἵν. 4); ἰξ ννᾶβ δὴ οἰκονομία τοῦ 
“πληρώματος τῶν καιρῶν (Ερἢ. ἱ. 10). 
Τῆς ταβεϊ ΠΟΩΥ 18 οὗ οουζβε Ὀοσης ὉῪ αοά 
{1 ]οδῃ ν. 9-1), δυΣ Ηε υ8ε8 δυπΊδη 
ἌθεπΟΥ, ἴδε ργεδομεγα οὗ {πε αοβρεϊ. 

καιροῖς ἰδίοις : ὅεε τε. ΤῊΣ ΔΠΔΙΟΡῪ 
οἵ 6Δϊ. νὶ. 9, καιρῷ γὰρ ἰδίῳ θερίσομεν, 
δυρρεβίβ {πδῖ ννε δῃποιυ]ὰ γεπάδσ ἴἴ αἰννᾶυβ 
ἄπ ἄμε δέαϑοθ. Ὑπὲ ρἱυταὶ δχργαββεδ 
τῆς ἕλοι τπαῖ τὰς Ῥείη οὗὨ [δβἝ ΠΥ 
εχίεπάβ ονοσ ᾿ΠΔΠΥ βεάβοηβ; δυΐϊ εαοῇ 
τῆΔη τεᾶρδ ἢἰβ8 οὐνῇ πᾶγνεδὲ ΟἿΪΥ οπςα. 
π᾿ Δ᾿Υ οδβε, ἔπε βεᾶβοῃβ γεΐδλίε Ὀοιἢ τὸ 
ἐπε νι ῖπεββ δπὰ τπᾶὶ ψβεγεοῦ Ης ἰβ ἃ 
ΝΠ εΒ8.: “" λἷς ον Εἰ ΠΊ68 ᾽ δηὰ “" ἐές οὐγῇ 
εἰπηεβ᾽" (Ε.Νν.). 

Τῆε ἀδῖῖνε 18 τλαι “οἵ τῆς εἶτης ν ἤοτα- 
ἴῃ τῆε δοιϊίοη ἴακεβ ρίδος,᾽" ΕἸ]., ψῆο 
“ξοσίρᾶγεβ Εοπι. χνὶ. 25, χρόνοις αἰωνίοις 
σεσιγημένον. 

Μεσ. 7. εἰς δ: 5.1]. τὸ μαρτύριον, οἵ 
πὸ εὐαγγέλιον, 88 ἴῃ τῇς ῬΑΤΑΙΕΙ βαδεῦρε, 
2 Τίπι. ΕἿΣ: τς ὃ ἐτέθην ἐγὼ ἢ 
Τῆς ρῬῆγδβε εἰς ν κῆἣρνξ κ. 

ἀπόστολος [καὶ] διδάσκαλον ἰ8 τερεδιδὰ 
ἴῃ Τίπι. ἰ. 11, 88 ἀλήθειαν... ψεύδομαι 
Ὁὔουτβ ἀραίη οῃῃ. ἴχ. α; δυῖ ἴδετε γα 
δανε τῆς βἰρηίδοαλπε δάάἀϊείου [λέγω] ἐν 
Χριστῷ. Ἐοτ βίπηϊας δββενεσδίίομβ οὗ 
τῆς σι τοτ᾿Β Ἰσυ ΠΏ] Π688 8ες Εοπι. ἱ. 9, 
2 Ὅος. χί. 1ο, χίϊ. 19, 68]. 1. 20. 

ΎΠοτε ἰ8 ποιπίηρ δετορδίοσυ ἔτοτῃ ἴδ ς 
ἃροβεῖς ἰπ βιρροβίηρ ἴπλὶ τῆς ρεΐβοπδὶ 
δίυρρίε ἴῃ ννὨϊ ἢ Ὡς Βαὰ Ὀεεη ἴοσ γεᾶσα 
εηραρεά νἱτῃ τὰοβὲ ψῆο ορροβεὰ ἢΐ8 
δοβρεὶ τηδάς δὶἰπὶ δἰνναυβ ἔδεϊ οἡ τῃε 
ἀεξεπδῖνε, ἀπά τῆδὲ δί8 βεϊξεν πάϊς αιτίοη. 
φὴς ἴο δε δχργεββαὰ ἴῃ βιεγεοϊγρεὰ 
Ρἤγαβεβ ννῃϊο ἢ τόδε ἴο δἰβ τηϊπὰ ννβδη- 
ἄνες τε δι )]εςῖ σαπὶς Ὀείοτε δΐπι, ἐνεῃ 
ἷπ ἃ ἰεῖζεσ ἴο ἃ ἰογαὶ ἀϊβοὶρ]ς. 

κῆρνξ ἰΒ υδεὰ ἴῃ τῆε Ν.Τ. οὗ ἃ ργεᾶςῆες 
δετα, Ἀπ ει τννίος ἀπβενμετς: δες τεῆϊ. 
Βυι Δ. ύσσω δῖε οοη- 
βίδα σά οἵἁ Ὀμτίβιίαῃ Ῥτεδοῃίηρ. ΟΥ 
εβρ. ἔοπ). χ. 15. πῶς δὲ κηρύξωσιν ἐὰν 
μὴ ἀποσταλῶσιν; Βεηρεῖ ἰάκεβ ἰξ ἰπ (πε 
8εῆβε οὗ ανιδασεαάον; ο΄. 2 Οοσ. ν. 20. 

διδάσκαλος: διδάσκαλοι, ἰπ (πὶ τες ἢ- 
ῃΐςδ! ΟὨείβείδῃ βεηβο, ἂὸ τηθητίοποά ἴῃ 
Αςβ χίϊ!. σ, τ Οος. χιΐ. 28, 29, ΕΡΏ, ἱν. σι. 
Ηετε δηά ἴῃ 2 Τίῃι. ἱ. τα τῆς ἴδστη ἰβ υδεά 
ἴῃ ἃ ρεπεγαὶ βὶρπἰβοδιίοη. 8ι. Ρδυ] ἀοεβ 
υ8ς διδάσκειν οἵ πἰβ ονγῃ τηἰπἰβίετίαὶ ἔμπο- 
τίοπβ : ι Οος. ἱν, 17, (οἱ. ἱ, 28, 2 Τῇςββ. 
ἰϊ, 15. 

ἐν πίστει καὶ ἀληθείᾳ: [ε ἴἰδ8 Ὀεδῖ ἴο 
τᾶκε δοιἢ τ1με8ὲ ννοσάβ. 'ἰπ οοπῃθχίοη 
διδάσκαλος, ἀηὰ οδ)εςτίνεϊν, ἐπ ἐλ  αξεκ 
απά ἐμ ἐγμιὰ (866 οπ ςἢ. ἰ. 2). Ι{ ἰ8 
ὯΟ οδ]εςτίοη ἴο 115 νίενν τπδὲ ἴῃς ἀγίοὶα 
ἰ8 ποῖ ἐχργεββεᾶ; ἴἢς δπδγίῃγουβηςββ οὗ 
ςοπησλοη ΟΠ γί βείδη ἴεστηβ ἰ8Β ἃ ἰδαΐυγε οὗ 
ἴπεβε Ἔρίβιϊεβ. Οἰδμεῖβ, νὰ ΟἾγγυβ., [κα 
ὈΟΙΏ τειτὴβ βυδ)εοιίνεῖγ, ,αἰἐλύμ! ιν απὰ 
ἐγμῖγν. ἘΠ σοῖς “ τεΐετ πίστις ἴο ἴπὰ 
βυδ)εοῖίνε ἔδιἢ οὗ τε ἀροϑβίϊε, ἀλήθ. ἴο 
τῆς οδ)εςῖῖνε ἵπιἢ οὗ τῆς ἀοςίτίης ἢς 
ἀεϊνετεὰ ". ὙΠΐ5 ἄοεβ ποῖ γἱεἸὰ ἃ παίυγαὶ 
86ῃβ6. 

Ἡατηδοεῖς ποῖεβ πὶ τῆς ςοἸοοδίίοη οὗ 
ἀπόστολος, διδάσκαλος [18 ὉΠ Αγ ἴὸ 
ἴπε Ῥαβίογαϊβ δῃὰ Ἠεγπιδδ (δὲνρι. ἰχ. σ5, 
16, 25; Μὲς. 111. 5, “ὙὍΠς δροβεῖεβ. δηὰ 
Οίβῆορβ δηὰ τεδοῆεῖβ δηὰ ἀεδοοηβ᾽᾽. 
Ηδγπᾶςκ ορῖπεβ ἴδδὲῖ “" Ηδτωδβ ραββεά 
ονοῖ ἴῃς ργορῃεῖβ δδοαυβε πε τεοκοποὰ 
ΒΙΠΊ8ε 1} οπα οὗ ἴπεπὶ᾽, Βυι ἔπε ορ᾽ πίοῃ 
οὗ 1᾿εϊζτηδππ, ψνῃῖο ἢ ἢς αυοῖεβ, Βεεηβ 
βουηάει: Ηετγηηδδ “ οοποεῖνεβ ἴῃ 18 πὶ 
ἡτεύειν 45 ἃ ρτίναϊε οι νυν ννϊοἢ Οοά 8 
εαυϊρτηδης γεηάεγβ ροβϑίδίς, δας τὶς ἢ 
ἸΔοκ8 δῶν οδῆςϊαἹ οπαγδοίεγ᾽᾿ (Μ εςσίον 
αμὰ Ἐχῤῥαπείον οΥΓ ΟἈγίοἰαπίέν, της. 
νοἱ. ἱ. Ρ. 340). 

νν. ὅ---ἰῖ, τα. Ὑῆς πιϊπίβίοσβ οὗ ρΡυ δ]ς 
Ρεέᾶγεῖ τηυβὲ Ὀς {πε πηεη οὗ πε σοηρτεα- 
ξαϊίοπ, ποῖ ἴπ6 ννοπῖθσθῦ. Α Μοσηδῃ 
Ῥοβίεῖνε ἀυῖν ἰ8 ἴο τῆβκε μεγβεὶ οοη- 
δρίσυουβ ὉΥ ροοά ννογκβ, ποῖ ὃν ρετς- 
8018] ἀϊβρίαυ. Ηετσ ρίδοε ἴῃ τεϊδϊίοη ἴο 
ταδῇ ἷβ οπς οὗ βυδογάϊπδιίοηυ. ΤῊϊ8 18 
οπε οἵ {πε ἰεβ880η8 οὗ 1ῃς ἱπδβρίγεὰ παγγᾶ- 
εἶνεβ οὗ ἴμεῈ Οτεδιίίοη δπὰ οἵ ἴῃς ἘΔ], 
ΝΕ νεγίῃ 6 1658 [18 ἄοεϑ ποῖ δδεςι πεῖ εἴοσ- 
ῃΔ] ροϑιτίοπ. ϑαϊναϊίοῃ ἰβ ἴπε ροδὶ αἰϊικε 
οὗ πιδὴ δαπὰ νοπιᾶη. ΤῆοΥν ὈοΙΠ δἰαὶπ 
Βιιργεπις δ᾽ εββαάῃθββ ἴῃ πὰ ψνοικίπρ οὐ 
οὗ τῇς ρῥγίπιδὶ ρεπαῖγ ἱπηροβεά οὐ Αὐδπὶ 
δηὰ Ενε. 

γες. 8. βούλομαι οὖν: οὖν 8 τεδυτηριῖνα 
οἵ τἰῃς φεηεγαὶ τορὶς οὗ ρυδὶϊς ννοσβῃϊρ 



7--. 

λομαι οὖν ὁ προσεύχεσθαι τοὺς ἄνδρας " ἐν " παντὶ 
“4 ὁσίους ' χεῖρας " χωρὶς ' ὀργῆς καὶ Σ διαλογισμοῦ,! 9. ὡσαύτως δ αἰνν 
γυναῖκας ἐν " καταστολῇ " κοσμίῳ ὁ μετὰ " αἰδοῦς καὶ » σωφροσύνης ἡ : ὅς. ἡ, 

{1υκὸ χχίν. Ὁ 
ἐν πόν ἰδ. ς, Κοπι. χὶϊ. τ χἰϊὶ. 4, 5. 

11 Τίαν. {1}. 8, ταὶ ν. 25, Τ' 
Ἐς τίσι ἨΣ 2. 

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ ἃ 

ε Τίε. ἰ. 8, Ηεδ. νἱΐ. 26, εν. χν. 
Ἐρδι ἐν. τς (οι. ἐϊΐ, δ Ἰῶ, ΠΟΥ ἫΝ ἈΝ 

πο ΣΝ 5 μος τς τ 4. 

107 

ὶ " τόπῳ, ᾿ ἐπαίροντας ἅ τ τίζοε, αἰ 

τᾷ, 15, 
ος. ἱ. 2. 

1.8. 
Β ἘΝ ἰἰϊ. 14, τ Τίπ). ν. 41. 

κ Βοῃι. χίν. :, ΡΒϊϊ. 
ἱχὶ. 3. Ὁ Ἐςεῖϊεα. 

Ρ Ἄκιι χανὶ. 254, ΥΕΓ, 15. 

4. χνὶ. 5. 

τῷ ετε οη]: 

1ϑ8ο δ ΑΌΚΡΡ, ἁ, ἔ, πιδ5,81:, ζ, νῷ.» 50., 54}., ἅγπι. ; διαλογισμῶν ΟΕΈΤΟ, 
17, 47, 675", 80, ηἰπεΐδεῃ οἴΒβεσΒ, 8: ὕοῆ., δγττ. 

31ῃ5. καὶ 
πὶ καὶ Δ" ΑΡ, 17, 71. 

318. τὰς ὈΡΕΚΙ.. 

τότ ψ Ὡς ἢ τ8ς νντῖτεσ μᾶ8 ἀϊρτεϑβεὰ ἰπ 
νν. 3-). βούλομαι οὖν ἰ5 ἐουπὰ ἀραὶη ἱπ 
ν. 14. ἴῃ Ὀοιῆ ρίδοεβ, βού Π88 ἴδε 
“ἔοτςε οὗ ἃ φῥγαοιίςδὶ ἀϊγεοιίοη ἰβδυθά αἴας 
ἀε]εγαιίοπ, ὅες αἷβο σε. Οχ ἴῃε ςοπ- 
ἴτᾶσυ, θέλω δέ ἰ5 υδεὰ ΟὨΪΥ ἴῃ τεέεγεηος ἴὸ 
Ἡρείζηρε βυῦ)]εςῖδ. 8ες δέον χνί. 10..Σ 

ογ. νἱϊ. 7, 32, χὶ. 3, χίν. 5. προσεύχ- 
τοὺς ἄνδρας: ἐκαὲ ἐπε νιεπ «κομίά 

εοπάπμο ῥμδίίς τοογολὲῤῥ. Ῥετμαρβ Βεηρεὶ 
6 τίρῃι ἴῃ υπάετβιαπάϊηρ τ: Ρείεσ [1]. 7 
ἰπ ἴπε βᾶπιε βεῆβε. ϑεὲε τεῆϊ. ἴον προσ- 
'«ύχεσθαι π΄ τηἷβ βρεςίαὶ δἰ ρπί βοδιίοη. 
τοὺς ἄνδρας: ἐλε »ιδπ οἵ τε σοτηπιυπίςν 
«25 ορροδβεά ἴο ἴδε ννοπιδη, νεῖ, 9 (Κ.Ν.). 
ΎΒεγα ἰδ πὸ βρεςίβο τεβιγιοιίο οὗ τῃς 
“τοπάυςς οὗὨ ννογβῆϊρ ἴο ἃ οἴεγρξυ. 

ἐν παντὶ τόπῳ: ἴο Ὀε σοππεςίοά ἢ 
ηδιὶ ριεοεάεβ : με ἀϊγεοϊίοηβ ἅγσα ἴο 
ἈΡΡΙΥ ἴο ἀνεῖυ Οἤυσορ πουῖ ἐχοαρ- 
ποη; πὸ αἱίοναπος ἰ8 ἴο ὃὈὲ πιδᾶὰβ ἔογ 
“οοπάϊείοπϑ ρεου δας τὸ ἀν Ἰος ΑΙ ; 48 ἰΐ 
8 ἐχργεββεὰ ἴῃ τ Οοσ. χίν. 33, 34, ὡς ἐν 
"πάσαις ταῖς ἐκκλησίαις τῶν Ὑίων, αἱ 
"Ὑνναῖκες ἐν ταῖς ἐκκλησίαις σιγάτωσαν. 
Τὴς νοσὰβ ἀο ποῖ πιδᾶπ ἐμ αϑπν ῥίαεσε, 
85 Ἰπουρῇ ἤχεά ρίαςεβ ἔος ψνογβῃϊρ νγεσα 
«8 πιλίτες οὗ ἱπάϊεγεπος ; πεϊίπεσς ἰ8 ἴπ σα 
«ΔΩΥ δἰ1υϑίοη, 85 ΟἾσγβ. εχρίδίη ἴῖ, ἴο τῆς 
Δ δο!οη Ὁγ ΟὨτίβὲ {4 τὰς ταβιγίςτίοη οὗ 
ΜΌΓΒΗΙΡ ἴο οπα ρίδος, }εγυβαΐεπὶ, ἃ8. ἴῃ 
1080 ἵν; 21. ἐπαίροντας ὁσίονς χεῖρας: 

Β΄5 ἰ8 ποῖ ἀϊτεςεν ἱπιεπάεὰ ἴο επ͵οίῃ ἃ 
ξλτθδυιας βεβῖυγε ἀρρτορτίαϊε ἴο ργαγεζ, 
οἵ τι ΓΕΪΎ ἀνοϊάβ ἴῃς τερειίοη οὗ 

“προσεύχεσθαι. Τὸ || τε Βαπάβ ἴῃ 
ΡΓΆΥΘΙ ΜΒ ΟυβίοπΊΔΓΥ : Σ Κίηρϑ νἱϊί. 22, 
Ῥᾳ, χχν ϊϊ., 2 εἴς., 188, ἱ. 15, ΟΙεπι. Εοπι. 
αἀ Οον. ἱ. 2ο. Τῆα πιθη τῃδῖ σε ἴο βᾶνα 
Ἴδε οοηδαοὶ οὗ τῆς ρυδ]ς νγογβῃρ οὗ (πε 
ΟΒυτγοῦ πιυϑὲ δὲ ἀρτίρμϊ πε νΠῸ ἢᾶνα 
πἸελη μᾶπάβ, μβαπάβ δὶ δγεὲ μοὶν (10. 
χνΐ!. ο; Ῥβ8. χχίἱϊ. (χχίν.) 4: 188. ἵν. 8). 
Εοτ ὅσιος Δ5 Δ δά). οὗ ἔσο ἰετπλϊ παιίοπβ, 
“οοῆραστα [υΚα ἰΐ. 13, αν. ἵν. 3. ὅες 
Ὑν πες- Μουϊίοη, Ογανεριαν, Ρ. 80. 

ΌΕΘΚΙ,, ἅ, ἔ, 8» πιϑὲ, στ (αμέφρε εἰ), νᾷ.» 50., ΒΔἢ.,) ὈΟΒ., ΒΥ.» Ἄστῃ. ; 

4 κοσμίως ΟΠ ετ ΕΟ, 17. 

χωρὶς ὀργῆς καὶ διαλογισμοῦ: ΤΗΐΒ 
ἱπάϊςαιεβ ἴῃς ἔνο ςοπάϊ!οη 8 ὨΕΟΘΒΒΆΓΥ ἴ0 
εβεοῖυδὶ ργαγεσ: )γεεάονι ὕγονι ἱγγίἑα ον 
ἰονγασάὰβ οὐγ ἔδοτε (Μαῖς, νὶ. 14, 
ἘΝῚ Μδζῖ χί. 25), αηὰ ςοηῆάδεπος ἰοννατὰβ 
οὐ (116 ', 6; [χυκε χί!. 20). διαλογισμός 
ἮΝ ἴῆς 8β6ῆβε οὗ ἀομδέ ἰῃ Εοηι. χίν. σ. 
Τῆῖδ βεηςς (ΑΝ. ἀοηδέϊπρ) ἰδ τηαὶ ρὲ 
ἴο ἴδε ἴεγπὶ μεῖς Ὁγ ΟΒεγβοβίοτῃ ( 

λία) δπὰ Ὑπεοάοτεις (πιστεύων 
Τῆς τοηάοσίηρ ἀἐεῥμέϊπερ (ἘΝ. ) 

αἰπεεῤιαίο (Ν16.)} τλετεῖὶγ επίαγρεβ ἴμ 8 
ποιίοη οοπηνεγεὰ ἴπ ὀργή. ΤῊΣ τεῆϊ. ἴὸ 
ὀργή τε ρίλοεβ σνοεσε ἰΐ 18 βροΐκεῃ οὗ 85 
ἃ Ὠυπιᾶπ ἀβεοτίοη. 

γες. 9. Ηαδνίης δββίρπε ἴο ἴῃς τηεῃ 
με τοπηίηαπὶ ἀυτεβ οὗ τῇς Οδυτοῖ, 8ι. 

Ῥτοοεβάβ ἴὸ τεπάεσ ἱπηροβϑί δα ΔΎ 
εὐ λωλιλα τίου οὗ μἰ8 νίεννΒ ου τπϊ8 βυῦ- 
7εοὲ Ὁγ ἐοτι ἀπο νοπιεη ἴοὸ ἴεδοῃ ἴῃ 
Ρυδῖίς, Βυῖ με δερὶπβ ΌῪ επιρμδβίβίηρ 
δὶ ἰ8 {πεῖς Τπατζαςιοσίβιις δηὰ ῥγο 
Εἴοτυ, τῆς δεαυτν οἵὁἨ ὠρεγβοηδιγ ὑγΒΙΟἢ 
ταβ0}18 ἕγοτι δεῖνα Ὀεπεῆσεηςς. 
τ τος εβϑεηκίαὶ Ρᾶσίβ οὗ τς βεπίοπος ἅτ6 
ὡσαύτως γυναῖκας - .. κοσμεῖν ἑαντάς 
...δι ον ἐ ὥν. Βοιἢ προσεύχεσ- 
θαι δῃ ἣν ἑαυτάς ἀερεπὰ οη 
βούλομαι, 2. πηνδρδαμα ὡσαύτως, Ὡς ἢ ἱπίσο- 
ἄυοεβ δποίπεν στεζυϊδιίίοη ἰαίά ἄονγῃ Ὁ 
ἴῃς ἀροϑιϊθ. [π ἴῃς γί ϑιίαη ϑοςίεῖγ, 
ἰϊ νγὰ8 8:. Ῥδυ} 8 ἀε! θεγαῖς νυ ἰδ δαὶ 
δε πηεὲπ βῃουϊὰ σοηάυοι ρυδ]ς ἡνοσβῃΐρ, 
δηὰ παῖ τῆς νοεῃ βῃουϊά δάογτῃ τς 
ϑοοίεςν δηὰ τῃογηβεῖνεβ ὈὉνῪ ροοὰ ψοσζϑβ. 
ΤΕῖβ νεῖβε 88 πὸ τεΐεγεποε ἴο ἴῃε ἄς 
ταδαηους οὗ νοσίεη νἢΠς ἰη Οπυτοῦ. [Ιἰ 
ἰ8 ἱποοῃδβίβιεης ἢ (ΠῈ ἡ ΠοΙς σοπῖοχι 
ἴο Βυρρὶγ προσεύχεσθαι αῇετ γυναῖκας. 

Τῆς ςοπηεχίοῃ οὗ ἐν καταστολῇ 
σωφροσύνης 885 Ὀδεη ἀϊδρυϊεά. ΕἸΠοοῖς 
τᾶ Κα ἰϊ 258 “" ἃ Κὶπὰ οἵ δἀ)εςιῖνα! Ῥτεάϊςα 
τοη ἴο δε δρρεπάεὰ το γνναῖκας,᾽" βιδιίη 
ψἢδὶ ἰ8 [6 πογηηδ] σοπάϊτίοη οὗ ννογηδβῃ, 
ΠΟ δῖε ἴο βυρετδάὰ τῆς δάοσηπιεηὶ οὗ 
βοοὰ ψοῦκβ. Βιΐξ ἰξ ἰβ πῆοσε παῖυσγαὶ ἴο 



1ο8 ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ ἃ ΙΠ. 

4 ΤΙΝ. το, ἃ κοσμεῖν ἑαυτάς, μὴ ἐν " πλέγμασιν καὶ ᾿ " χρυσίῳ 3 ἢ μαργαρίταις ἢ 
ἄς "ἱματισμῷ “ πολυτελεῖ, 1ο. ἀλλ᾽ --- " πρέπει γυναιξὶν " ἐπαγγελλο- 

τ ἤετγεου! ᾿ 
ποῖ χὰ μέναις " θεοσέβειαν.---ϑι᾿ " ἔργων " ἀγαθῶν. 11. Γυνὴ ἐν "ἡσυχίᾳ 

τ, {{. Χ 
κεν. μανθανέτω ἐν πάσῃ " ὑποταγῇ. 12. διδάσκειν δὲ γυναικὶ ὃ οὐκ 

χνὶϊ. 4. 

ὉΡακς Υε Α ᾿Π Μαζῖς χὶ Ρεῖ. ἐἰ ΕρΒ. τίνι, ἀ.. 45, ἰχ. Ὁδη χὶχ. ςἰ5 χχ. υ Ματῖκ χίν. 3, 1 Ρεῖ. ἱἐἰΐ. 4. ΥὙ Ερβ. νυν. 3, Ὶ 
ΠΝ ἰϑ γἱὶ, 26. το : Τίπι. ἘῈΣ Τίνι. 1.2. εἴα οὐἷγ Ν.Τ., { ]οΒὴ ἰχ.3:. γι Τίαι. νυ. 
1ο, 2 Τί). ἰΐ. 21, ᾿ὐΐ, τγ, Τί, ἰ. τό, εϊ. χ. ΖΑεῖς χχίϊ. 2, 2 Τδεξβδ. {ϊϊ, 12. δι ζος. χἱν. 35. 

Ὁ ΜΝ κά. χνὶϊ!. τό, 4 Οος. ἰχ. 13, αἱ. ἰΐ. ς, ε Τίσι. εἰ. 4. 

1 ἢ ΓΟΚΙ, ἢ, τηϑε, τ, νβ.» 80.» 84}.., Βυτϑεϊ, 
380 ΑΕῸΡ, 17, 31, 47, 80, ἃ ἔενν οἴπετβ ; χρνσῷ ΜΌΚΙ,. 

3 γυν. δὲ διδάσκ. ΚΙ,. 

ςοπηρθοῖ ἰδ ἀϊγεςι Υ ἢ κοσμεῖν, νἱτπ 
ψΈΙΟΙ ἐν πλέγμασιν, κιτιλ. ἰδ 4150 φοη- 
πεοίεά 8 ννῈ]} 48 δι᾽ ἔργων ἀγαθῶν; {με 
οἤδηρε οὗ ρτγεροβίτίου θείης ἄυς τὸ τῆς 
ἀϊδεϊπςιίοη δεῖννεεη τῆς πιεᾶπβ επὶ 
Ρίογθὰ ἕογ δάογσππιεπὶ ἀπὰ δε τεβυϊδης 
ἐχργεββίοη οἵ. Τῆς εῆτοιϊ οἵ (δε ρῥγδς- 
τος οὗ ροοὰ νγοσκβ 'β ββεὴ ἰῇ δὴ ογάεγὶγ 
ἀῤῥεαγαπεε, εἴς. 

ὕύτως ἰδ ἃ ψοτὰ οὗ εαυεης οοουτ- 
τεπος ἰη ἴπε Ῥαβίογαϊβ. ϑεετεῖ. Εχοορὶ 
ἰῃ ν. 25, ἰξ ἰδ υβεὰ δ8 ἃ ςοηπεοιίηρ [{π|ς 
θεύννεθῃ ἰξεπη8 ἱπ ἃ βετίεβ οὗ γεσυϊδιίοηβ. 
Τῆς υβε οὗ ἰξ ἴῃ Εοχη. νι]. 26, σ Οος. χί. 
25 ἷἰ8 ἀϊβετεηι. 

καταστολή, 48 ΕἸ]ἰοοῖς Βᾶγδ, “ Θοην 8 
τῆς ἰάεα οὗ εχίεγηδὶ ἀρρεάσᾶπος 88 ῤγίρη- 
εἰῥαϊν εχῃϊθίτεὰ ἱπ ἄγεββ". [{ ἴβ " ἀδ- 
ῥογένιεμέ, ἃ8 Ἔχῃὶ Ὀϊεἃ ἐχίεσηδιν,  μεῖθος 
ἴῃ ΙΟΟΚ πΠιδΠΏΟΣ οὐ ἄγαββ ᾿. Τῆς ᾿οπν- 
τηρηϊδίοσβ οἷϊς ἰῃ {Πυδιγαϊῖίοη ΟΞ ερῆυ8, 
Βεϊ!. Ὑ μά. τ. 8, 4, “ῃοτς {πε καταστολὴ 
κι σχῆμα σώματος οἵ ἴδς Ἐδδεπεδ ἰ8 ἀ6- 
δοεϊδεά ἰπ ἀεῖδ!. Τῆς 1,8εἰπ λαδέέμς ἰ8 
8 ξοοά τεπάετίηρ, 1 ψὲ ἄο ποῖ τεβίσιος 
ἴπαῖ ἰεῖπὶ ἴο ἀγεββ, 48 ἴῆς Νυΐρ. δετε, 
λαδέέμ ογπαΐο, βεετὴβ ἴοὸ ἄο. Βυϊ ογαϊπαΐο 
(ἢ) Βὲι18 τῆς πιεδηΐηρ Ὀεΐξεσ. 

κόσμιος ἴ5 ἀρρίἰεὰ το τῃε ερίδβοορυβ ἰῃ 
1). 2. [τ τπηθᾶπβ ογάεγίγ, Δ8 ορροβεὰ ἴοὸ 
ἀϊβογάοει πεββ ἰπ ἀρρεάγαημος. κοσμίως 
(8εε αῤῥαγαί. εν 4.) ψουὰ Ὀς 4 ἅπαξ λεγ. 
Ὀοῖδ ἱπ ΟΙὰ απὰ Νεῖνν Τεβιαπιεηῖ. 
αἰδοῦς: οὐἱέλ τλανιεζαξίπεες απὰ τεἰγ- 
εοπίγοὶ οἵ αἀϊξεγεοίμεςς : τῆς ἱηνναγά ομᾶγ- 
δοιϊετγίβεῖὶς, απὰ τς δχίοσπαδὶ ἱπάϊςφιίοη ος 
ενίάεηςςε οἵ ἰϊ. Ἰ ΣΤΕΝ 

Εοτ σωφροσύνη, δες Ττεποῆ, 5» ποην»:5, 
ΝΤ. Τῆς οορπαῖς ννοτάβ σωφρονίζειν, 
τίς ἡν 4; σωφρονισμός, 2 Τίπι. ἱ. 7; 
σωφρόνως, Τίς. 1ἱ. 12; σώφρων, τ Τίπ;. 
11,2, Τίε, 1. 8, 1ἴ, 2, 5, ᾶτα ἐπ Ν.Τ. ρεου- 
Ἰασ το τῆς Ῥαδίογαὶ Ἐρίβιϊεβ ; Ῥυῖ σωφρο-. 
γεῖν, Τίς. 11, 6, ἰ8 ἰουπὰ 4180 ἰπ Μασῖς, 
κε, Εοτῃ., 2 Οοτσ. δπὰ σ Ρεῖ, ὅ8εἊς εδη 
Βεγηδγά᾽ 8 ποίε βεζε. 

ἐν πλέγμασιν, κιτιλ.; Τῆς ρᾶγα!]οεῖ ἴῃ 
τ Ῥεῖ. ἰ11.. 3, ὁ ἔξωθεν ἐμπλοκῆς τριχῶν 
καὶ περιθέσεως χρυσίων, ἣ ἐνδύσεως 
ἱματίων κόσμος, ἰ5 ΟΠἿγ ἃ ρᾶγα!]εἰ. Τῆς 
το γπαμε, ἕῳ ἅτε αυἱτε ἰηδερεπάεπι. ΤΗΣ 
νδηϊτίεβ οἵ ἀγεβ8---οὔ τηξῆ ἃπὰ τνοσῃβη---ἰβ 
Ποπηπιοη ἰορίς. 

νει. το. ἀλλ᾽ ὃ πρέπει: [τ Πα58 Ὀεεῃ 
δδβυσηεά δρους ἴδμαὶ δι’ ἔργων ἀγαθῶν ἰ8 
ἴο Ὀς οοηπεοιεὰ νἱ ἢ κι ἶν. [πὶ τπἰ8 
οῶδβε ὃ πρέπει--θεοσέβειαν 15 ἃ ρατεπίδα- 
τοδὶ οἴδυδβε ἰῃ ἀρροβίτίοη ἰο τΠε βεπίδηςε. 
[τ 8, ποννενεσ, ροββίθ!ς, τπουρὴ ποῖ 80 
ῃδίυγα!, ἰο ςοηπεςὶ δι᾽ ἔργων ἀγαθῶν ν»ἱ τ 
ἔπαγγ. θεοσ. 80 Νυΐᾳ., ῥγορείἐἑεμέες 
ῥἑείαίενε ῥὲγν δοπα οῤέγα. Τζεη ὃ νουϊὰ 
τλθδη καθ᾽ ὃ, οἱ ἐν τούτῳ ὅ (ΜδΔ1}.), απὰ 
τῆς Ψ Ποῖα οἴδυδβεα, ἀλλ᾽ δ---ἀγαθῶν, νουϊὰ 
Ὀε δῇ Ἣ ἀβρῥο ̓Αὐδι τ λούὶς ἔοτ, δπὰ τερειὶ- 
τίοῃ οὗ, ἐν καταστολῇ--- οσύνης. 
ἐπαγγέλλεσθαι ες δ᾽ ἀπκεμομα ἰο ῥγο- 

γνεῖδε Ἃ5 ἴῃ Τίς. ἰ. 2; δυΐ πεῖε δηά ἴῃ νὶ. 
21 10 ῥγοΐξέ55. 

θεοσέβεια: ἅπ. λεγ., δυ τῆς δά). θεοσε- 
βής οοουζδ ]οἤη ἰχ. 3σ. . 

τά ἰΒ ἱπβίγυπηθηίδὶ, 88 ἰπ ἷν. 5, 2 Τί. 
ἱ. 6, 1ο, 14, {Π,, 15, ἷν. 17, Τίς. 1]. 5, 6, 
ποῖ οἵ δοςοπηρδηγίηρ οἰγουπηδβίδποςβ, 88 
ἰῃ σ Τίπι. ἰϊ. 1.5, ἱν. 14, 2 Τίπι. ἰΐ. 2. 

ἔργων ἀγαθῶν : ξεε ποῖε οἡ ΤὮΔρ. ἰΪ. 1. 
Εἴ. 11 5444. ΝΙΝ τΠεθς ἀϊγεοςιίοηβ 

οοτήρᾶζα ἴδοβε ἰῃ σ Οος. χῖν. 33-35. 
ἐν πάσῃ ὑποταγῇ: εὐἱέλ σονιῤίοὲς «μὸ- 

.76εἰΐον [τὸ πεῖς Ἐυαθαπ 6]. ΟΥ. Τίε. τ. 5. 
γεῖ. 12. διδάσκειν: Τοΐ8 τεΐετβ οὗ 

οοῦγβε Οηἷν ἴὸ ρυ]ῖς ἰοδοῆίηρ, οΥ ἴο ἃ 
αν ἔε᾽ 8 ἰεδοίηρ πες πυβδραπά. [Ιη ΤΙ. ἰΐ. 3 
5:. Ῥδὺ] ἱπάϊςαϊεβ ἐπε παῖυγαὶ βρῆετγε ἴοσ 
ΨΟτΊΔη  Β ̓Ἰεδοῃίηρ. [πι Οοτ. ᾿νοηδῃ ἃζτε 
ξοτϑίἀάεη λαλεῖν ἰπ τὰς Οῃυτοῦ. ΤΒα 
Ἄοδοῖος οὗὨ ἱεστηβ ἰ8β ἀρργοργίαϊῖς ἱπ δᾶ 8 

ε. 
αὐθεντεῖν ἀνδρός: ἀονείπαγὶ ἱπ υἷγ- 

πηι, ἐο καῦε ἀονεπίοη οὐον (ἘΝ). “ΤΒς 
δά]. αὐθεντικός ἰ8 νεῖν τνο]]} εβι δ! ἰβῃςὰ 
ἰπ τῆς νεγηδουῖϊατ. 8:ὲ:6ς Νάρεϊϊ, Ρ. 40 



Ιο τοῖς. 

ἐπιτρέπω, οὐδὲ " αὐθεντεῖν ἀνδρός, ἀλλ᾽ εἶναι ἐν "ἡσυχίᾳ. 
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. ς Ηεγεοηΐγ» 
13 ΒΟ ΟΧΣ. 

᾿Αδὰμ γὰρ πρῶτος “Ἥ ἐπλάσθη, εἶτα Εὔα. 14. καὶ ᾿Αδὰμ οὐκ ἀ θα. ἐμ “7, 

" ἠπατήθη, ἡ δὲ γυνὴ ᾿ἐξαπατηθεῖσα ' ἐν " παραβάσει γέγονεν. 

ἐ ἈσαΣ. νἱ. τἹ, χνΐ. 18, σ Οος. ἐἰϊ, 8, 2 Οοκ. χὶ, 93, 2 ΤΒεββ. ἰΐ. 4. 
1. το, Η «Ὁ. 1. 2, ἰχ. 15. 

15. 20. 
ε Ἐρᾶ. ν. ό, 

δ:. ἱ. 26. 
ε οι. ἰἰ. 23, ἐν. 15, ν. τς, Οἱ. 

1 ἀπατηθεῖσα δ. ὨΡ᾽ «ΚΙ, 

“Ὁ. ἴῃς Αἰεοῖδε νγάσῃβ Π'β ρυρὶ! ἴο υ8ςὲ 
αὐτοδικεῖν θεσαυβςε αὐθεντεῖν νγᾶ8 νυϊ ας 
(κοινότερον) .. . αὐθέντης 5. ΡΓΟΡΕΙ͂Υ 
Οὐδ ΨὮΟ δοῖβ οὐ ἢἰβ οὐὴ δυϊποείν, 
Βεπος ἰπ τμἷβ ςοπίεχε δὴ δυϊοογαι᾽᾽" 
εὐδανῶν δηὰ ΜιΠίραη, Εαῤοσίέον, νἱὶ., νἱ. 

374). 
ἀλλ᾽ εἶναι: δερεηάδηις οἡ βοτὴς βυςἢ 

νει 48 βούλομαι ἱπιρ]ἰεἄ, 26 ορροεεά ἴο 
οὐκ ἐπιτρέπω. 

Ψψες. 13. 1 νουἹᾶ ποῖ ὃς ἔαὶγ ἴο 54 
ἴδε 58:. Ῥδυ! 8 Ἰυάρτηδπε ἀδους ἰδς τεῖϊδ- 
εἶνε ἑιποξίομβ οὗ τηεη δηὰ ψνογηδῃ ἰῃ ἴῃς 
ςδυτοῖ ἀερεπάεδα οὐ δἰβ με] εῦ δ5 το [6 
Βιἰβιοτίο ἐν οἵ τς ΒΙΡ]Ιοα] βίοσυ οὗ τἢς 
Οτγεδιίοη. Ης ςογίδίΠγ υ868 118 δοοουπὶ 
ἴῃ βαρροτσίὶ οὔ ῃἰβ ςοποϊυβίοῃβ; γεῖ Βῃρροβ- 
πᾳ ἴδς Ἰἰΐεγαὶ ἰγυῖῃ οὗἩ τῆς εαγὶν ςπαρίεγβ 
οὗ ἀεῃοοῖβ, ᾿ς νου] Ὅς ροββίδ]ε ἴο ἄγανν 
υΐϊῖς οἴδαῖ ἱπέίδγθηςςεϑ ἔσο ἰ. Τῇ ἢτγβι 
βρεςίσηεη ρτοάυσαὰ οὗἉ ἃ βεγίεβ 18 ποῖ αἱ- 
ΨΆΥΒ ἴῃ πηοβὲ ρεηίες. Ὅῇς ροΐπι ἰη 
ΠΟ Αἀδηλβ βιυρεγίοσι ὙΥ ονεῦ Ενς 
οοσλαβ οὐξ ἰη ἴῃ παγαῖίνε οὗ ἔπε ΕΔ} 18 
διὶ8 ρφτεδδίεσς βίγεηριῃ οἵ ἰηϊεϊεςι ; τπετα- 
ἴοτε πιδη ἃς Ὀεῖζες βιιεὰ ἴοσ ἴῃς νγοτῖίκ οὗ 
Ῥυδί!ϊς ἱπβιπισείοη. “Τῆς νοπιδη τδυρῆι 
οηςδ, δηὰ τυϊπεὰ 411᾿ (Οἢτγγβ.). Ενε᾿β 
τεδβοηΐηρ δου εν Ῥνᾶ8 δὶ οπος ονθσοοπια 
ὃν τῆς δἱϊεψαιϊίοπ οἵ Ἰεαϊουβυ ἔεϊε ὃν αοά, 
δῃ δἰ!εραιίοη ρ᾽δυβίδ᾽ε ἴο ἃ παίυτε βιναγεά 
ΌΥ επιοϊίοη ταῖμεῦ ἔπη Ὁγ τεῆεςτίοη. 
Τῆς Τεπιρίετ᾽β βιδίεσηεηϊ βεδηηξά τὸ ὃε 
βυρροτῖεά ὉγῪ ἴῃς ἀρρεάγαηςε οὗ {πὸ ἔγυϊ, 
85 ἴξ ννᾶβ τεπδεγεά διϊγαοῖϊνε δῪ πορεβ οὗ 
νδηϊν ἴο Ὀς ρταιδεὰ. Αἀδπ) 8 ἴεγ 
ἡυάσπιεπε νγᾶὰᾶβ ονεοοπὶα ὃῪ ρογβοηδὶ 
Ἰηῆυεηςς (αεη. ἰϊ. 17, “Τηου Βδδβὲ 
Βεαγκοηςεὰ ὑπο τῆς νοῖςε οὗἩ τὴγ ν ς᾽}; 
δε νᾶ8 ποῖ ἀεςείνεά. Βυΐῖ τῇς ἱπιοῖ- 
Ἰεσίυδὶ βυρογίοσ Ψῆο βἰπβ αραΐϊπβὲ ᾿ἰρῆς 
ΤΊΔΥ ὃς πηογα! ν ἰπξεγίοσ ἴὸ ἢἰπὶ 80 
δια πὉε8 ἴῃ τς ἄυβι., 

᾿Αδὰμ πρῶτος ἐπλάσθη: Τῆς εἷάετι 
δβουϊὰ τυῖς. Α πιοσζε ργοίουῃά βιίδίεπιεπε 
τ γλρα εν 8 ἰρυπά ἱπ σ Οοσ. χὶ 9, οὐκ 
κτ' ρ δι ν αἴκα, ἀλλὰ 
γυνὴ διὰ τὸν ὠδραῖν δώ 

πλάσσειν ἰδ ἴῃς ἰοτηλ υδεά ἰπ αεη. ἰΪ. 7 
Δηά εχργεββαβ ἴῃς ποιίοη οὗ Οοά 88 ἃ 
Ροϊξεσ, ἔοηι. ἰχ. 29ο. (αν Πεῖθ [88 
“βριναίμα.) 

γεῖ. σ4. ἡ δὲ γυνή: 5. ΡΑῸ] δβᾶγβ ἧ 
γννή τλῖμες " ὕα, επιρῃαβίηρ ἴῃς βοχ 
ταῖμες ἴπδη τῆς ἱπάϊνϊάυαὶ!, Ὀεσαυδε ὃς 
ἀεβίγεβ ἴἰο φίνεβ ἴῃς ἱποίάδπι 118 σοηεγδὶ 
ΔΡΡΙΙσαιίοη, εϑροςῖδ!ν ἴῃ νίενν οὐ ναὶ 
[ο]ῖονγβ. 80 ΟἾγγϑβ. 

ἐξαπατηθεῖσα:: [ἰ 15 ἀουδεῖι! ἱἔ τὴς τα 
εηπεἸεά το τεηάεσ 118, 88 ΕἸ]. ἄοςβ, δδέρρ' 
εονεῤίείεἶν ἀδοείυεά, ἴῃ 2 Ὅος. χὶ. 3 8ῖ. 
ΡΑὺυὶ βαγβ ὁ ὄφις ἐξηπάτησεν Εὔαν, δεῖς 
θεῖα ἰδ Ὧ0 τεᾶβοῦ ΨὮΥ δα βῃουϊὰ ποὶ 
Βᾶνς υιϑεά ἴδε βίπυρίε νεσῇ. 5:1. Ρδυϊ υδε8 
τῆς οοπιρουπὰ νετῸ ἴῃ ἔνε οἵδε ρίδοςβ, 
τῆς δἰπιρὶς νετῦ ΟἿΪΥ οπος (8βεε τεῆ,). 
50 ἴμαιϊ τῆς εἰπιρίεβδε δοοουπε ταδὶ να 
οἂπ ξεῖνε οἵ ί5 νατίαϊίου Πετε, δὰ ἴῃ 
2 Οος. χί. 3, ἔγοπι ἴῃς ὁ ὄφις ἠπάτησέν 
με οἵ αεη. {ϊ. 13, ἰδ πὲ ἴῃς σοτπηρουπὰ 
νεῖ οΑπὶς ΠαιΌΓΔΙΥ ἴο ἢὶδ πλϊπά. 

ἐν παραβάσει γέγονεν: ᾿παβηλυς ἢ 88 
παράβασις ἰΒ υξεὰ οἵ Αἀληη᾽8 ἴΓάπδβρτεβ- 
βίοῃ ἱῃ οπῃ. ν. 14, ἰξ τῇδ  ὃε δϑίκεά, 
ννμαὶ ἰβ τῆς ἕοτοε οὗ ὅ:. Ρδυ] 8 ἀρράτγεπηξ 
τεβιπςείοη Πεῖε οὗ ἴῃς ρῆγαβε ἴο Ενεῦ 
Μίρδε ἰε ποῖ ὃς βαϊὰ οὐ Αάδπὶ 48 ννεὶ!, 
τῆλὲ Ὦς ἐν π᾿ . γέγονενλ Τὸ ψΠίοἢ 
8ι, Ρδὺ! νου ρεῖπαρβ ανε γερ᾽εὰ τας 
δε πιεδπὶ τπδὲ ἰξ ννὰ8 ψοσιδη 80 γξέ 
ττδηβρτεββεά, ἴῃ σοπβεάθοηος οὗ δανὶπ, 
εξ ἀεοεῖνεά, ἀπὸ γυναικὸς ἀρχ' 

σκο; 
πάντες. 

Ριδββεὰ ἰῃ ἴπε ψογάβ, “1.1 ρτθδῖῖν 
ταῦ εἰ ρῖν ΤΥ βοῖτονν απὰ τῃγ σοποεριίοη ; 
π βοστον δου δῆς Ὀτὶπρ' ἑοσιἢ ἢ ἄγετ᾽ 
(αςη. ᾿ϊ, 16). Βυϊ 7.8ὲ 48 ἰπ ἔπε ςα8ε οὗ 
τδῃ, ἴμε ννοτὰ δεὶπρ 45 ἰξ ἰ8, πε ββη- 
ἴεπος ἢδ8 ὑτονεά ἃ ὈΪδββίηρ, 80 ἰξ ἴβ ἴῃ 
πε οἄβε οἵ ψοτῆδπ. “[π ἴῃς ϑινεδὲ οὗ 
τῆγ ἴλοε βμαῖε ἴπου εδὲ Ὀγεδά ᾽ ὄἼἔχργεββθδ 
ΤῊΔΠ᾿Β πεοεββίυ, ἀυγ, ργίν!εξςε, ἀϊρηϊεν. 
1 δε πεοεββιτυ οὗ ννοσκ ὃς “ἃ διυτη δ] ηρ- 
δος," τᾶ οδηῃ “πιᾶκε ἰξ ἃ διορρίηβ- 
βίοηβ " (Βεονηίης, ΤΆ Εἰηρ απὰ ἐπε 
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ΒΗετε 

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ ἃ Π]Ι. 

σωθήσεται δὲ διὰ τῆς ᾿" τεκνογονίας, ἐὰν ' μείνωσιν ' ἐν " πίστει " καὶ 
ΤᾺ ΤΣ ἃ άπῃ καὶ 'ἁγιασ ὰ "᾿ σωφ ς᾿ [11]. τ. "Πιστὸς; ὁ 
: Τία. ν. Ὑ Ὑ πὲ ἠ 
14. 

1 ]1ὅβη νι. 
"λόγος. 

31, αν. 
10, 2 Ὑζο. δ, 14. 1 Ἰοδη ἱν, 16,2 ] οΒῃ 9. 

1 ἀνθρώπινος Ὀ", ἀμρνιαπης ἃ, τ47, 
ΙΑεῖγ ἀμιαπμς ἰδ ἴῃς τοηάεσίηρ ἴῃ Ὁ 

κ ὅεε : Τίσω. ἱ. 14. 
σ ΤΏεεδ. ἱν. 3, 4,7, 2 ὙΒεεῦ. ἰΐ. 13, Ηςῦ. χίΐ. Σ4, τ Ῥεῖ, ἱ. 2. 

᾿Ἀωρὰῳ ἐ βαεϊδ5), Ατηδτεὶ., ϑεάυ!. 
Ρ. ἰ. 15 ἴῃ τ, Αὐγξ., [υἹδηρεῖας αρυὰ Αὐρ. 

1 οπι. νἱ. το, 22, : Οοσ. ἱ. 30, 
τὰ ες. 9. Ἐς ῬΑ Τιῖλ , 15. 

8ιπὸὶϊ- 

]είοπὶς σοπιπηεπῖβ δάνεβεὶυ οἡ τη 8 τεηάεγίηρ (ΕΡ. 24 δὰ Μαζοεὶ!.). 

Βοοὶ, Τῆε Ῥοῤε, 413), ΝαΥ, ἰξ ἰΒ ἢ! ΟὨΪΥ 
βίερρίπρ-βίοπς ἂνδιϊδδϊς το μίση. 1 81. 
Ῥαυὶ 8 δερυπηεπὶ μαὰ 1εὰ Ὠἷπι ἴο ἐπιρῃδ- 
8'βε ἴῃς πιλη᾽ 8 ραγὶ ἰπ ἴῃς ἤτβι ἔγαπβρτεβ- 
βίου, ἣς τηῖρῃς πᾶνς βαϊά, “" Ης 5812} Ὀς 
βανεὰ ἰπ 8 101]},᾽" 8 ονετοοπιίηρ ἴπε 
οὐβίδοϊεβ οὗ παΐυσε. 

80 81. Ρδυ!], τα κίηρ τῆ σοπησηοη-8εη8ε 
νῖενν πὲ οὨ]ἀδεατίπρ, γαῖμεγ ἔμδπ ρα ]ῖς 
τελομίηρ ος ἴῃς ἀϊτεστίοη οὗ δϑδιγβ, ἰ8 
ννοπλδπ᾽ Β Ὀργπιᾶγυ ἑαποιίοη, ἀσῖγ, ρτίνιε ρα 
δηὰ ἀϊρηϊγ, τεπλπβ Τίτον ἀπά 18 
τελάεσβ ἴῃδὲ ποτα ννᾶβ Ὁποίῃον δϑρεοῖ 
οὗ πὲ βίογυ ἰῃ Οεπεβὶβ δεβίεβ τπδὶ οὗ 
ψΟΠΊΔΠ᾽ 5 τα κίπρ ἴῃς ἱπίτδεῖνε ἴῃ τΓΔΠ8- 
δτεββίοη : ἴδε ρδίηβ οἵ Δ ίγ ἢ ννεσα ποὺ 
δβεηΐεηςς, γεῖ ἰπ ὑπάειροίηρ ἴπεδς δῆς 
βηάβ πεῖ βαϊναιίοωυ. δᾷς “λα δὲ Ξταυεὰ 
ἦπ ἠεγ οὐ δεαγίηρ (ἘΟΝ τὰ. πελεὶγ). 
ΤΒδὶ 18 με πογηιαὶ δηᾶ παίυγαὶ ἀυΐυ; 
δηὰ ἰπ τῆς ἀϊβομαγρε οὗ οὖσ ποτσηδὶ ἀπὰ 
Ὡδῖυζαὶ ἀυτίεθ ννὰ 411, πίε δηὰ νοσζηξῃ 
Αἰἶκο, 48 ἔδυ δ8 ουγ ἰηάϊνίἀυδ] εβογίβ οσδπ 
ςοπετίδυϊς ἴο ἴἴ, ““Ψοτκ οὐ οὐγ ον 
βαϊνδιίοη"". 

ΤΠὶδ ἐχρίαπδιίοη ρίνεβ δὴ δάεᾳυαίε 
ἴοσος ἴο σωθήσεται, ἀπά ρῥτεβεῖνεβ ἴῃς 
πδίυται δηὰ οὑνίουβ τηεαηΐηρ οὗ τεκ- 
γογονία, ἀπά ρῖνεβ ἰδ ἔοτος ἰο τῆς. διά 
Βεῖς ἢ28 Πδσαϊν δὴ ἱπβιίσυσηεηϊαὶ οτος 
(48 Νυΐρ. ῥὲν βἰέογμνι ρεπεγαί!οπεη) ; ἴὰ 
8 ταῖδες ἴῃς διά οἵ δοοοτηρδηγίηρ οἰτ- 
Ουπιδίδποοδβ, 88 ἰπ 1 Οογ. ἰΐ. 15. 

αι. .. διὰ πυρός. [τ τεπηδίη8 
ἴο ποίδ ἴξσες οἵδεσ ἌἼχρδηδιίίοῃβ :-- 

(1) ὅ8ε 538|4}} δὲ “" ργεβεγνεὰ ἰῃ τῆς 
ετεαὶ ἄδηρες οὗ δ] ἀ-δίστ ᾿". 
() νοτηεη 5841] θὲ βανεὰ 1 {ΠῸῈῪ Ὀτίησ 

ὉΡ τῃεὶς σμΠ]Πάγεη ννε]}, 88 16 τεκνογονία -Ξ- 
τεκνοτροφία. 80 Οἤτγε. 

(3) ὅ8ε 8141] θὲ βανεά ὃν τηεᾶπβ οὗ 
ἐλε ΟἈἱ ἀδεαγίηρ "οἱ Ματυ, νι ἢ σάνε 
ἴο τῆς ννοτ] τῆς Αὐἴδοσ οἵ ους ϑαϊνακίοη ᾿᾿ 
(Δ 4οη). “ἼΠε ρεουϊας ἑπηςείοη οὗ 
Ὧδγ βεχ (τοπι ἐδ τεϊδιίοη τὸ πες ϑανϊουτ) 
δὯ.}} 6 {πὸ πιεάϊυπι οὗἨἁ πεῖ βαϊνδιίοη ᾿᾿ 
(ΕἸ]Πςοῖ). Ὑῆς ΚΕΕΝ., ταυεά ἑκγομρὰ ἐπε 
εἰῤἀδεαγίηρ, 8 Ῥοββίἷγ ρδιίεπε οὔ τῃϊ8 
ἱπιεσρεϊδιίίοη. Νὸ ἀουδὲ ἴὲ ννὰβ ἴδε 

Ῥεν!ερε οὐ ψοζηδη δἷἴοπε ἴὸ δε (δες 
τηεάϊιπι οὗἨ τῆς ᾿πολγηδίίου. ΤὨΐδ πιΐγα- 
οὐἱουβ ἕλος ᾿υβεε8 υ18 ρει Ρ8 ἴῃ ῥσεββίπρ 
ἴδε ἰδησύυαζε οὗ Οσεη. 111. 15, “1 βεεά,᾽"} 
δηὰ ἴπ ππάϊπρ' Δη δἰ υβίοπ (πουρἢ τη 8 8 
υπρεοτίδὶη) ἱπ ΟαἹ. ἱν. 4, γενόμενον ἐκ 
γνυναικόᾳ ; δυϊ ννοτηδη ςᾶπποῖ ὃς βαίὰ ἴο 
Ὀςε βανεὰ Ὀγ πιεᾶῃ8 οἵ ἃ Πίβιογίς ργίνιϊερο, 
Ἔνοη ἢ τὰς δἀάεά α4υλ]: βορείου, “1 
τον σοπείηυς,᾽" εἴς. ες 1ὑκε χί. 27, 
48, “Βίεββεοά ἰβ πὲ ψοσῦ (παῖ Ὀᾶτα 
ἴῆεα. . . .Υδα, γαῖμεσ, Ὀϊεββεὰ ἃγε πεν 
ἴηι πεᾶσς ἴδε ννοσὰ οὗ ἀοά;᾽ εἴς. 

ἐὰν μείνωσιν : ΤΗΐβ υβε οὗ μένειν ὙἱΒ 
ἐν δηὰ δῃὴ αρϑίγαςϊ πουῃ ἰ8 οπἱεῆγ [ομδη- 
Ὠἷης, 48 ἴῃς το. βῆον,. 

ΎΤῆῈ βυῦήεος οὗ μείνωσιν ἰ8 υδυδι 
τᾶκεη ἴο Ὀε γνναῖκεφ; Ὀυϊ ἱπΠΑΒΠΊ Ο ἢ 88 
58:. Ρδὺϊ 88 ὕδεῃ βρελκίηρ οὔ ψογηδῃ 
ἴῃ τῆς τηδσσίαρ ε γεϊδιίίοη, ἰξ βεετηβ Ὀεϊίεσ 
ἴο υπάετϑιαπὰ ἴῃς ρῥίυταὶ οἵ ἴδε ψνοπιδῃ 
ἂπὰ πεῖ δυβραπά. Οοπιρᾶγε τ Οος. νἱϊ. 
36 ΨΠεῖε γαμείτωσαν τείετξ ἴο ἴπε παρ- 
θένος ἀπά ἢετς Ῥεϊτοϊπεᾶ, Ποβε Ἐχίβίεπος 
ἰ8 ἱγηρ θὰ ἴῃ τῆς αυεδβείοη οὗ πεῖ τηδσγίαρε. 
16 τηῖ8 νίενν Ὀς δοσεριεοά, (ἢεη πίστις, 
ἀγάπη, ἀπά ἁγιασμός τεῖες τεδρεςτνεῖ 
το ἔπε ἀυεῖεβ οὗ τῆς πιδη δηὰ ννἱέε ἰο Ο᾽ 
ἴο δβοοίεῖγ, δπὰ ἴὸ εἀςῇ οἵδε: (δίῃ το- 
ννασὰβ Οοά, ἴονε ἴο ἔπε σοπηπιυπν, δηὰ 
βαποι δοδιίοη ἰῃ (πεῖς πιδγίξδὶ τεϊδιίοηβ. 
ὅ8ε6. οδᾶρ. ἱν. 12 ψνεσε ἴῆε8ε (ἢτες 
μεύχαρ ἃτε ἀραὶῃ Ἴοοπιϑίπεδ. 8ὅες νεσ. 
9 ἴοσ σωφροσύνη. 
ΘΑΑΡΤΕΝ, 11Π1|.-ἰῖιτ. σ. πιστὸς ὁ 

λόγος: Τηὶβ τείειβ ἴὸ ἴπε Ἴχερεδὶβ οὗ 
Οεμπεβὶβ Ψψ πῃ δδ88 ργεοεδεά. (80 
ΟὨγσγβ.). Ἧμνε τῆδυ Ἴοτήρατε Βαγπδῦδβ, 
8.9, ΨΏεῖα, δέϊιεσ δη δἰϊερογίςδὶ εχρίδηδ- 
τἴοη οὔ ΑΡγαμδπὶβ 318 Ββεοινδηῖβ, ἴῃς 
ντἰτες εχοϊαίπιβ, οὐδεὶς γνησιώτερον 
ἔμαθεν ἀπ᾽ ἐμοῦ λόγον" ἀλλὰ οἶδα ὅτι 
ἄξιοί ἐστε ὑμεῖς. ὅεε ποῖα οἱ. 15. 

νν. 1 δ-13. Τα αυα]δοδιίοηβ οὗ τς 
Τλδπ ΨνῆοΟ ἅτε ἴο ὃε πιϊπίβίοτβ ; πὰ ἤχει 
(α) οὗ τῃε ερίβϑοορυβ (1 ὁ 7) βεςοπάϊν (ὁ) 
οὗ (ἢς ἀεξδςοπβ (8-13) ψἱ ἢ ἃ ραγεηιδεῖὶ- 
ς8] ἰπϑέγυς το τεβρθοϊίηρ οπΊεη σδυτοῦ- 
ψόσίκεῖβ (11). 
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Εἴ τις "ἐπισκοπῆς "ὀρέγεται, ἑκαλοῦ ἔργου "ἐπιθυμεῖ. 2. “δεῖ "οὖν 5 Ἠετε ουὶγ 
τὸν ἐπίσκοπον " ἀνεπίλημπτον εἶναι, " μιᾶς " γυναικὸς " ἄνδρα, 'νηφά- πεπες, οἵ. 

το, Ηεδ. χὶ. 16. 
ΤΑςίδὶ. 2:. 

ἐΐ. 2, οι ΕΧΧ. 

εἴ τις ἐπισκοπῆς, κιτιλ.: Ηανίης φίνεη 
εἰεπιεμίδσυ ἀϊγεςιίοπβ Ἴοποεγηίηρ ἴδε 
δοορε οὗ ρυδ]ῖς ῥσγαγεσ, ἀπά ἔπε στη πίβίεσα 
τθεζεοῦ, 81. Ρδὰ πον ἕακεβ ὕρ ἴδῃς 
τηλῖίο οὐ Οδυτοῦ οτγρδηϊβαιϊίοη. Ης 
θερίηβ νὰ τῃς οπῆοε οὗὨ τς ερίβοορυβ, 
ΟΥἨ ῬτεβΌγίοσ, δεσδυδβε πὶ ἰ8 οὗ ἴπε νεσυ 
ἐββεηςς οὗ ΟΒυτοῦ ογάσσ. Οπη ἴδε 4υε8- 
τίοη 8 ἴο ἴδε ἰείτηβ ρῥγεδῦγιεσ δηὰ 
ερίβοορυβ, ἰξ ἰβ βυββοίεπε πετα ἴο βίδῖε 
ΤΩΥ οὐνῃ Ποποϊυδίοη, τπδὲ πεν τεργεβεπὶ 
ΒΡ ἀϊβετεπε δβρεςῖβ οὐ ἴῃς βᾶπις 
οβῖςε, ραϑβίογδὶ δηὰ οἰξοίαὶ ; αβρεςῖβ νυνί ο ἢ 
ςᾶπιθ παῖμυγα ἢν ἱπίο ῥγοπιίπεποα ἰπ τῆς 
7εν δ ἀπά Οὔεεῖκ βοςίεςεβ σεβρεοενεϊν 
ΨΏΙΟΒ ράᾶνε δίτιἢ το τῆ πᾶῖηεβ. Τῆῖβ 
Βεαπὶβ ἴῃς οΟὈνίουβ ςοποϊυδίοη ἔγοπὶ ἃ 
ςοπιρᾶζίϑοη οὗ Αοῖβ χχ. σ7, 28 ; Ρῃϊ). 1.1; 
Τίς. 1. 5,7: 1 Τίηι. 1101, 2, 4, 5, ν. 17; 
1 Ῥεῖ. ν᾿ 1, 2; ΟΙεπι. Εοπι. 1 Οογ. 44; 
ῬοΪγςᾶγρ, 5; Οἴει. ΑἹ. θ μὲς Οένες, 8 42. 

ὀρέγεται. .. ἐπ ᾿ς: Τῆς ΕΙΝ.Ψ 
{πεέξεῖε “ον, ἀοοίνε! ) ἱπάϊοαῖεβ το τῆς 
Ὠρ 8Βῃ τεδάδσ πὶ ἴννο ἀϊβείηςς Οτεεὶς 

ννοσάβ δῖ υϑεὰ; ἃ ἔδοϊ ψνῆϊο ἢ 8. οοη- 
ςελὶεὰ πη τὰς ΑΟΝ. (ἀεςίγε.. .. ἀεειγεί). 
80 ΜΝυΐϊρ. μα85 ἀεείάσγαὶ ἴῃ ὈοῚΠ ρδοςβ; 
δὲ πη, ἐν ῥίέ . .. ἀδείάεγαί. ὀρέγεσθαι, 
ΨΠΙΟἢ ὀσουτδ δραίη ἴῃ νὶ. τὸ οὗ γεαελὶπρ᾽ 
αὐέεν πλοῦς, ἰ8 ποῖ υβεά ἰῃ δπγ ἀδρτγεςίδ- 
ἸΟΥΥ 8δ6η8ε. ΕἸεὰ (ἴῃ ἰος.) ποῖεβ ἴδ 
“ἴἰἰ Βὰ8 ἃ ϑρεςοίαὶ δρρ]σαϊίοη ἴο βδυςῇ 
Οὐ)εοῖβ 48 ἃ πιδῃ 18 Ὁοπηπιοην βαϊά ἴῸ 
ἀεῤίνο ἰο". Ὑδδ βαπίῖν οἵ 8:1. Ρδιυ}8 
Ἰυάρπηεης ἰΒ πονδετζε θεΐτεγ βεςη ἤδη ἴῃ 
ἷβ ςοπιηγχεπάλιοη οὗὁὨ Ἰαννίῃ δπιδιτίοῃ. 

Α πιᾶη πηᾶν ὃς δοϊυδίεά ὉΥῪ ἃ νατζίεϊν οἵ 
τηοῖίνεβ; γεῖ ἰξ 8 ποῖ ἱπενίἑδθὶς ἴμδὲ 
ἴδοβε ἐμαὶ ἂγε ἴοννεσ βῃουϊ!ὰ ἱπιραὶγ ἴῃς 
αυδιγ οὗ τῃε Πίρπῃετ; ἴμεν περὰ ποῖ ἰη- 
τεγρεηδίγαῖε ες οἵπεσ. [πὸ δὴν οᾶβε, 
8ι. Ρδὺϊ οτεάϊ 8 ἐδε δβρίσαης υνἱτἢ τῃς 
ὩΟΌΙεβὲ ἰάθαὶ : Ης τοῖο ἀφῤὶίγες ἰο δέ απ 
ἐῤίπεοῤης ἀφεῖγες ἰο ῥεγήογνι α ροοά τσογὰ, 
“Ἐς: ὁ ; περοίέμνι, πον οἔϊμηι. Αςῖβ 
χν. 38, ῬΉ1]. 11. 30 ᾽ (Βεηρεῖ). 

καλοῦ ἔργον : καλὸν ἔργον ἀπά καλὰ 
ἔργα (βεε τεῖ(.) ἅτε ποῖ ρεουϊαγ ἴο πε 
Δβίοσδὶβ (Μαίε. ν. τό, χχνί. το-- Μαζκ 

χίν. 6; Ιοἤη χ. 32, 33); δυῖ, 48 ἴδ τείει- 
δῆσεβ δῆον, ἴδε ρῆγαβε ἰ8 ἔουπά ἰπ 
τεσ ΟοὨἱγ οὗἩ ἴῃς Ραυϊίπς Ερίβεῖεβ. Οη 
ἴῃς οἵδε μαηά, ἔργα ἀγαθά οσουτβ 5ίχ 
εἴπιεβ ἰῃ ἴῃε Ῥαβίογαϊβιυ ϑεὲ τε, ου 
ομάρ. ἰϊ. το. Ὗνε ρετςείνε ἱπ ἴδε υ86 
οὗ ἴξ ἃ ᾳυαϊβολιίοη οὗ ἴδε εαεϊῖοσ ἀε- 

Αειςὶ. 20. 
ει Τίπι. νἱ. 

ἀ: Τίπι. ν. το, 25, νἱ. 1:8, Τίι. ἰΐ, γ,. 14. 11], 8, ΕΝ ἐ ετε οοἷγ ἐπ Ῥαβίογα!ς. 
κ1 Τίσι. ν. 7, νἱ. 14. ποῖ υΧΧ. ἀ ἴω ἰ. 6. γες. 12, ἰχτ Τίσι. ἐν. τσ, Τίς. 

Ρτεοϊδείο οὗ {πὲ ψοσκβ οὗ ἴδε ἴ,νν, 
᾿πάυςεά ὃγ ἃ ἠδίυγαϊ τελοϊίοῃ ἔσοπῃ (86 
δΌυδβε οὗ ἴπαι τελοπίηρ. 

ψες. 2. ΜῈ (με υδ!δοδιίοηβ οὗ τᾷ ς 
ερίβοοριβ 88 ψίνεη ες βῃουϊά ὃς ςοτη- 
Ῥατεὰ ἴποβε οἱ τῇς ἀξδοοπβ, νϑῖ. 8 544., 
δηὰ τποδὲ οὗ ἴδε ερίβοορυβ ἰῃ Τίς ἱ. 
6 544. 

δεϊ οὖν. ... ἀνεπίλημπτον εἶναι. ΤῊε 
ἐπισκοπή Ὀεὶπρ' εββεπίιδιν ἃ ροοά νοΐ, 
“ δομμηι πέρναε δοπὶς σον ἐἐσπάμνι ᾽" 
(Βεηρεῖ). Τῆς ερίβοορυβ ἰβ ἴῃς ῥόγεονα 
οὗ τὰς Ομυτοῦ. [ἐ ἰβ ποῖ δποιίρῃ ἔος 
Ἠΐπι ἴο ὃς ποὶ οτγπηὶπαὶ ; Βα πιυδὲ δὲ ομέ 
αφαΐπςἐ τοΐλονε ἐξ ἰς ἱνιῤοσεὶδὶς ἐυ ὀγὶηρ 
αν σπαγρε οὗ τυγοπρ' ἀοίπρ τμοῖ ας οομί ἃ 
σίαπμά ἐπιῥαγέαί ἐχαπιπαξίοπ. (ϑες 
Ὑμεοάοτειϊ, οἰιεά ὃν Α14). Ηδς πιυβὲ δε 
τοϊἐκομέ γεῤγοαοῖ (Ἐ.Ν.), ἐγγεῤνεκοηςὶδίς 
(Ττεποἢ), ἃ τοσπὶ ψν ἢ οἢ ἰηνοῖνεβ ἃ 1688. 
ἐχδοῖίηρ ἴεβὲ ἴῆδη ὁίανεείεςς (Α.Ν.) ; τἰῃς 
ἀεᾶοοη (ἀπά ἴδ6 Οτεΐδη ερίβοορυβ) πιυβὲ 
δε ἀνέγκλητος, οκε αραΐηεέ τόλονι ΝΟ. 
ἐλανρε λας, ἐπ ῥοὶπέ οὔ γαεέ, δέεμ ὀγοηρλέ. 

Νὸο δερυπίεπὶ σδὴ ὃς δαβεά οὐ ἴδῃς 
βἰησυῖΐαι τὸν ἐπίσκοπον, ἢεῖε οἵ ἱπ Τίξ. 
ἰ.. 7, ἰπ ἔανουγ εἰἴμεσ οἵ τῆς πιοπδγοῃίςδὶ 
ερίβοοραῖς οἵ ἃ8 ἱπάϊςδιίοπβ οἵ τῆς ἰδῖβ. 
ἄαϊε οἵ {πε ερίβεϊε ; ἰξ 15 υβεὰ ρεπεγίοδ! 
45 ἡ χήρα, ςἢ. ν. 5; δοῦλον Κυρίου, 2 
Τίπι. ἴΐ, 24. 
Τε Βειῖεγ ἴο εῆϑβυγε [παῖ ἴῃε Ἔρίβοορυβ 

Ῥς τοἱέμομέ γεῤνγοαοῖ, Ὠὶβ ἰεδὰ ἢρ' ςματγδο- 
τεγϑεὶς πιϑὲ θ6 86! οοπίτοὶ. [ἢ ἴδε ἤτβὲ 
βί3:ε- τὴῦ 118 48 βρεςίδὶ ἔοσος ἰῃ (ἴῃς 
αϑῖ--ἣς τσβῖ ὃ6 ἃ τδη ΨΠΟῸ [48--- 

πδῖυγαὶ οἵγ δοαυϊγεά---ἃ Πίσῃ σοποεριίοη 
οὗ τε τεϊδιίοπβ οὗ {πε βεχεβ: ἃ πιδιτ εὰ 
τῆδη, Ψῆο, 1 δὶβ νἱίδ ἀϊεβ, ἄοεβ ποῖ 
πηᾶττΥ ἀραίη. Μεη νῆοβε ροβίτίοῃ 8 1688 
Ορδη ἴο οτἰτἰςίβπλ πᾶν ἀο τπι8 νυἱῖπουῖ 
ἀϊβοτεάϊς, Ὀυς τῆς ερίβοορυβ πηυδὲ Βοϊά ἃ 
4 Πίχῃ ἰάεα]. ϑεζοοπά πιαιτίαρε, ᾿ς 
ἰ8 πιεπιϊοπεὰ 88 ἃ [ἀπιὶ ἴᾶγ ργαςῖῖςς (Εσηλ. 
νἱϊ. 2, 3), ἰΒ ἐχργεββὶυ ρεγπιεὰ τὸ Οἢτίβ- 
τίδη ννοπηεπ ἰπ 1 Οο". νἱΐ. 39, ἀπά ὄδνδῃ 
τεςοπηπηοπάςὰ το, οἵ ταῖῃοσ επ)οϊπεά ὑροῃ, 
γουπε ψίάοννβ ἰῃ τ ΤΊπ. ν. 14. 

μιᾶς γυναικὸς ἄνδρα, οἵ οουτδα, ἄοε8 
ποῖ πηεᾶη {παῖ ἴῃ δρίβοοριβ πλιδὲ Ὀ6, ΟΥὉ 
δᾶνς ὃεθῃ, πιαιτίεᾶ. Ψνηδιὶ ἰβ πεῖς ἔοι- 
δίάάεη ἰβ ἀϊρατην ὑπάει δῃν οἰτουπ)- 
βίδποεϑ. ΤῊ δ νίαν ἰ5 βυρροτίεὰ (α) ὉΥ 
ἴδε ρεηεγαὶ ἀγς οὗ [πΠ6 φυδὶἐτεβ τεχυϊγεά 
Βετα ἴῃ ἃ Ὀίβῃορ ; βεϊ -οοπῖσοϊ οὐ ἰδηρετ- 
δῆςς, ἱπ ίβ ;86 οὗ ἔοοά ἀπὰ ἀτίηκ, ροβ- 
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ἀ Τίς. δ, λιον, "σώφρονα, ' κόσμιον, "' φιλόξενον, "διδακτικόν, 3. μὴ " πάροινον, 

1ϑεεὶ ἔα, μὴ ο“ πλήκτην,ϊ ἀλλὰ " ἐπιεικῆ, ᾿ ἄμαχον, ᾿ ἀφιλάργυρον, 4. τοῦ ἰδίου 
“Τίς 1.8,. οἴκου "καλῶς " προϊστάμενον, τέκνα ἔχοντα ἐν " ὑποταγῇ μετὰ πάσης 

Ῥει. ἱν. 
ΒΟΥ ΧΧ, 
τ΄. οι. χἰϊ. 1:3, Ηςδ. χἰϊὶ. 2. 
ἦν. ᾿ τὶ (1, 2, 188. 11}, 17,1 Ῥεῖ. ἰδ. σ8. 
τ,ΧΧ, 8 ψεσ. 1:2, 1 Τίσω. υ. 1:7. 
δ. 8, 14. υ ὅεε: Τίνα. ἰΐ, τσ. 

Ὁ 2 Τίπ. ἰδ. 24, οὶ ΧΧ. 
ᾳ Τίνι. ἰἰϊ. 2, ποι υΟΕΧΧ. 

τ οπ;. χίϊ. 8,1 ὕβεβα. ν. 12, 1 Τίαι, ἐἱΐ, χ2, νυ. σ7, οὗ. Τίς. 

ο Τίνι. ἱ. γ, οἱ ΕΧΧ. ΡΡΒΙ. 
τ Ἡεῦ. χἰϊΐ, ς, ποῖ 

11ῃ8. μὴ αἰσχροκερδῆ 37» ΝΕΙΥ πιᾶην ΟἴΠΕΣΒ. 

δαβϑίοῃβ, σί δ, ἱερεγ; (δ) ὃν (ες οοττε- 
«βϑροηάϊπρ τεφυϊγοσγεπε ἴῃ ἃ ομυγοῦ νἱάονν,, 
ν. 9, ἑνὸς ἀνδρὸς γννή, ἀπά (ε) ὃγ τῇς 
Ριδςῖίος οὗ ἴῃς ελεῖὶν Ἵομυγοῦ (Α Ἰὶς 
Οοπϑεϊευκίοηβ, νὶ. 17: ΑΡροβίοϊ!ς ΟΠ 8, 
16 (17); Τειυ  λη, αὐ ὕ χογενι, ἰ..: ἄς 
Μοπορα"κ. τ2; ὧ4 Ἐχκογέ. Οαείέαί ς, ες. 
7,13; Αἰποηδροῖαβ, ὕδραΐ. 33; Οτίψεη, 
ἦν Τμοαηι, χνὶϊ. Ρ. 953, ἀῃὰ ἴῃ (Ὅποπβ οὗ 
ἔπε σουηςῖϊν, 6.5΄.ν Νεοσδεβαγεα (Α.Ὁ. 314) 
ς8η. 7. Ουϊηίβεχξ. σϑη. 3). 

Οη τῆς οἵδε μαηά, ἰξ πχυδβὲ Ὀς ςοηςεάεά 
δὲ τῇς ραιτίβεῖς σοπηπηεπιδίογβ οἡ ἴπε 
Ῥαββδαφε (ἢ ἴτε ρατγῖιδὶ ἐχοερίίοπ οὗ 
ΟὨΠγυβοβίοπι)--- πεοάοτες Μορβ. Ὑδεο- 
«ἄοτγεῖ, Τπεορῆγϊδος, Οεουσηεηιυβ, [ϑγοπῖς 
ποβάρροβε {ἰδὲ ἰὰ 18 οἰζαπιν οἵ Ροΐγ ρᾶτην 
ταὶ 15 πετα ἑογϑίἀεη. Βυΐῖ ςοτηπιεηῖδᾶ- 
ΔοΓΒ ἅτε ῥγοπε ἴο ΡῸ ἴοο ἔλγ ἱπ ἴῃς εἐπιδη- 
"οἱραϊίοη οὗ {πεῖγ Ἰυμάρτηςηιβ ἔγοπι (ἢ ς ῥγα- 
)υάϊςεβ οτ σοηνίςτοπ8 οὗ [πεῖς σοπίεπιρο- 
ΤΆΤΙΕΒ. ἴπ βοπΊες τηδίϊεγβ “ἴΠ6 ΠΟΙΏΓΊΟΩ 
ϑεῆβε οὗ ποδὶ" 18 ἃ βαίες γρυϊὰς {πδπ με 
ἱπτεβροηβίδῖε Ἴοοη͵δοῖΐυτεβ οὗ ἃ οοπβοίςη- 
«ἴουβ βιυάεηι. 

φάλιον : ἐενιῤέγαίε (Ἐ.Ν.). ΑΟΝ. ᾶ8 
υἱρίαπέ Ἰετε, [οἸ]οννίπρο ΟἾγγβ. ; 50 δὲν ἴῃ 
νεῖ. αἰ, δπὰ Τίς ᾿ἰ. 2, ψιἢ νἱρέϊαπε ἴῃ 
τηδλισίη. ΑΒ πἰ8 αυδι ιν ἰ8 τοαυϊτοὰ αἰ8δὸ 
ἐπ᾿ ψοπηδη οὔοΐα 8, νϑῦ. στ, δῃὰ ἰπ ἀρεά 
αδη, Τίς, ἢ. 2, 1 Π48 ἴῃ 411} ργοθδϑι! γ ἃ 
τΙΤεΐεγοπος ἴο πιοάεγδϊε υ8ς οὗ ννΐπε, εἴς., 
«Δηὰ 8ὸ ψουϊά Ὀ6 εαυϊναϊεηὶ ἴο ἴπε μὴ 
-οἴνῳ πολλῷ προσέχοντας οἵ ἴῃς ἀΐδοοη 
4υδ) βοδιίοπβ, νεσ. 8. ἐγκρατῆ ἰ5 ἴῃς 
τφοτγεβροηάίπρ ἕο ἴῃ Τίς, ἱ. 8. Τῆς δά). 
ΟΠΪΥ οὐσςυβ ἰπ ἴπεβε ἴῆτγες ρίδοεβ ; ὃυϊ 
με νεγῦ νήφειν 5ἰχ εἰπηεδ; ἴῶ 1 Τἤεββ. 
ν. 6, 8, ἀπά ἰπ τ Ρεῖεγ ἰν. 7, ἴξ 18 υδεὰ οὗ 
τῆς τπηοάεγαῖς υ8ςὲ οἵἉ βίγοηρ' ἀσῖηκ. 

σώφρονα: Ξ:οδεγνιΣνπάεὰ (Ἐ.Ν.), Ξεγίομς, 
«φαγηεςί. ϑεὲε ποῖε οχἡ ἰΐ. 9. ας.» 2γ- 
ἀεημέοι ἤετε ἀπά ἴῃ Τίς ἰἱ. 2, 5; ὃδυῖ 
τοὐγίη ἴῃ Τίς. ἱ. 8. Ῥεγμᾶρβ σεμνός 
(νετ. 8) ἰβ ἴτε 4υδιν ἰπ ἀεᾶςσοηβ τπδὶ 
“ζογγεβϑροηάβ ἴο σώφρων δηὰ κόσμιος ἴῃ 
τδε ερίβοορυβ. 

κόσμιον: ογάεγιν (Ε.Ν.), ρετμδρ8 ἀὲρ- 
μἰβεὰ ἴθ τῆς Ὀεδβὶ βεῆβα οὗ ἴπε ἴση, 
ογάϊπαέμηι (τα ἢ. “Οὐυοά σώφρων εβὲ 
ἱπῖυ5, ἰὰ κόσμιος δὲ εχίγα ᾽᾽ (Βεηρεϊ). 
ΤΒε νοσὰ ἰβ ποῖ ἰουῃὰ ἰη Τίένς. 

φιλόξενον: ΤΗὶδβ νἱγίυς ἰ5 τεχυϊγεά ἴῃ 
ἴδε ερίβοορυβ αἷδοὸ ἰη Τίε. '. 8, θυ: ποῖ οὗ 
τῇς ἀεαςοηβ, θεῖον; οἵ ΟἨ γί βιϊδῃβ ρεπε- 
ταῖν, τ Ῥεῖεσ ἱν. 9, 1 Τίπ,. ν. τὸ (φ.υ.), 
Ἐοηι. χὶ!. σ3, Ηςδ. νἱ. το, χίϊΐ. 2, 3 ]οδη 5. 
ὅ8ες Ηδγπδβ, δέρε. ἰχ. 27 ("" Βίβῃορβ, μοβ- 
ΡίϊΔ θ᾽ 6 Ῥεγβοηβ (φιλόξενοι), ννδο ρ]δάϊν 
τεςεἰϊνεά ἱπίο τ εἰγ πουβε8 δὲ 41] τἰπγ68 με 
βεινδηίβ οὔ αοἀ νψἱϊμους Ὠγροοτίβυ ᾽"). 
Τῆῖ8 ἀυΐν, ἰπ ερίβοορί, “ννγᾶβ οἰ σβεὶυ 
οοπηεοιεὰ νὰ τῆς πιαϊπέεπαποε οὗ εχ- 
ἴδγπαὶ σεϊδιϊοπβ,"" ὑνὨΙΟὮ 88 τῃ εὶς δρεοίδὶ 
[ὰυποιϊίοη. 8εε Βαπιβαυ, Οὐηγοῖ τε ἐπε 
Κορνιαπ Ἐνιῤίγε, Ρ. 368. 

διδακτικόν, 45 ἃ πιοταὶ 4υ] ν τνουἱά 
ἰηνοῖνε ποὶ τηογαῖν {πε δον, δας 180 
ἴὰς ψΠΠΏρπεββ, ἴο τεδοῖ, δυςἢ Ὧ5 ουρδὶ 
ἴο ομαγδοῖϊεσγίβε ἃ βεγνδηὶ οὗ ἴῃ 1 ογά, 2 
Τίπι. ᾿ϊ. 24. Τῆς ποιίοῃ ἰβ ἐεχραῃ δά ἴῃ 
Τίς ἴ. 9. Τῆε ἀεαςοπ᾿ δ γεϊδιίοη ἴο ἴῃεο- 
ἸΟΡῪ ἰ5 Ραβϑῖνς, νεσ. 9. 

γες. 3. μὴ πάροινον ("0 ὀγατοίεν, ἘΝ, 
φμαγγείξονιε οὐδ τοῖπε, ἘΌΝ τὰ.), ἀπά μὴ 
πλήκτην ἅτε βί τ} ]εὶν οουρίεά τορεῖμες 
ἰπ Τίς. ἱ. 7. παροινία τηεδηβ8 υἱοίεπέ 
ἐειῤέν, ποὶ Βρεοῖδ}ν εχοϊϊεὰ ὉΥ ονεῖ- 
ἰπάυ!ρεπος ἰπ βίγοηρ ἀτίπς. [τ ἴῃς τἰπὶς 
οὗ ΟΠγυβοβίοση δηά Τπεοάογεϊ τηᾶπηοῦδ 
μαὰ 80 ἴδ βοϊεποὰ (δδὶ ἴ νγὰβ ἐεῖξ 
ΠΘΟΟββΆσυ ἴο Ἔχρίδίπ τῆς ἰετπὶ πλήκτης 
Βρυταῖίνεϊν, οὗ “ δοτῖς ψῆο υπβεΆβοηδῦ γ 
διυχίτε ἴῃς ςοηδβοίεποαβ οἵ {πεὶτ Ὀγεϊμγεη"". 
Βυϊ εαα 2 Οος. χί. 20. 

ἀλλ᾽ ἐπιεικῆ, ἄμαχον : ρεηπέϊε, ποῦ σοη- 
ἐσπέϊομσ. ὙΠὶβ ραίγ, ἀρϑῖπ, οἵ οορπδῖε 
Δἀ)εςτίνεβ ἰβ τερεαϊεὰ ἴπ τῆς ρεπεγαδὶ 
ἀϊτοςοϊίοηβ 48 ἴο Οἰγίβιίδη οοηάδυςι, Τίξ. 
π|,.2. Οοπιρᾶσε 2 Τίτη. 13. 24 (οἵ ἴῃς 
βεγνδηῖ οὔ ἴπε 1[,ογἄ). ΤῊς σοτγεβροηάϊη, 
ερίβοορδι νἱτῖμεβ ἰπ Τιένς (1. 7) ᾶἅτε μ' 
αὐθάδη, μὴ ὀργίλον. 

ιλάργνρον: [π ΤΊ ἐμς ἴῃς σοττεβροηά- 
ἱπρ' ερίβοοραὶ νίγῖιις ἰ8Β μὴ αἰσχροκερδῆ. 
8εε ποῖα οἡ νεσ. 8 δηὰ Τίϊ. ἱ. 7. 

ψεσ. 4. τοῦ ἰδίον οἴκον: ΑἸτΒουρἢ 
ἴδιος ςΟΓηΠΊΟΠΙΥ τεϊαίηβ ἰπ ἴῃς ΝΟΤ. τῆς 
επιρμδιὶς βεπβα οἵση, γεῖ ἴπεγὲ σᾶπ θὲ πὸ 
ἀουδὲ (δὲ Ἔχατηρὶεβ οσοὺς οὗ ἴῃς ἰδῖεσ 
ψεδκεπεά βεῆθϑε ἴῃ νυ Ὡ]Οἢ 11 πηεδΠ8 Βἰ ΠΊΡΙΥ 
αὐτοῦ, 4.ρ.. τ Οοτ. νἱῖ. 2. Νε ἃζεὲ ποῖ 
τπεγείοτε υδβειβεά ἰπ ἰπβίβεηρ οη ἴπ 6 6πὶ- 
ΡῬμδεῖς βεῆδε, οἵϑη, Πεῖε οἵ ἰῇ νεῖ. 12, 
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᾿ σεμνότητος, ---. εἰ δέ τις τοῦ ἰδίου οἴκου ' προστῆναι οὐκ οἴδεν, πῶς ν 8εε ᾿ 
Τίπι. ἰἰ. 2. 

“ ἐκκλησίας " Θεοῦ " ἐπιμελήσεται ;---ὅ. μὴ " νεόφυτον, ἵνα μὴ " τυφω- νι Νατ. 15, 

χ μυΚα Χ. 34, 35. 

νί, σ, Τίς, 1ἰ,. 5,9. ὅ8ες ]. Η. Μουΐϊέτοη 
Ονανινιαν, νοΐ. ἱ. Ρ. 87 544., πὰ Εχῤοσϊίον, 
νὶ., ἱ. 2727, ἀηὰ Ὠεϊδοτηδηη, Βὲδὶς δίμαξες, 
ἸΓΔΏΒ. Ρ. 123 54. οἶκος 4180 τηεδῃ8 λομϑέ- 
λοϊά, τ Οος. ἱ. τό δηὰ ἰῃ τῆς Ῥαβίοσαίβ. 

προϊστάμενον: προΐστασθαι ἰβ5 ρεῖ- 
ὯΔΡ8 πδεᾶ, πεζὰ ἀπά νεῖ. 12, δεκάδας 
ἐξ Ψουῦ]ά παῖυγα!ν βυρρεβέ σμυτοῦ ρονετη- 
τλεηῖ. ϑςε τεῆϊ., απὰ Ἠεσπιαβ, Μὲς. ἴϊ. 4; 
]αβείῃ Ματγῖγσ, 4ῤοὶ. ἱ. 65. Α ἀϊβεγεηὶ 
τϑ8ὲ 8 Τουπά ἰπ Τίϊ, ἐϊ. 8, 14, καλῶν 
ἔργων προΐστασθαι, νετε δες ποῖς. Ὅς 
ἀοπιεβεῖς συλ] βοδιίοη, 45 νγὲ τῇδυ οΔ]] ἰξ, 
οὗ ἴδε ερίδοορυβ, 4180 Δρρὶΐεβ ἴο ἀβάςοῃβ 
(νει. τὴ δηά το ἴῃς Οτγείδπ ερίβοορυβ 
(Τι. 1. 6). 

τέκνα ἔχοντα : ΑἸέοτά ςδηηοὶ δὲ τἰρδι 
ἰπ βυρροβίηρ ἴδδϊ τέκνα ἰΒ Ἔπιρμαῖίο 11 
νου]ά δὲ αὐδβυγὰ τὸ βυρροβε ἴπδλι ἃ πηδῃ 
οἴδβεσινίβε βυϊεά τὸ ἴπε οβῆοε οὗ δὴ δρίϑ- 
φορὺβ ψουά ὃς ἀϊβαυδ!βεά δεσδυδε οὗ 
οδΠἀ εββηεββ. ΤῊς οἴδυβε ἰδ ΡΆτΑ]]ε] τὸ 
μιᾶς γυναικὸς ἄνδρα : ἰ{ [ῃς ερίδοοριδ δε 
ἃ τηλιτίεὰ τηδη, ΒῈ πιυδῖ ποῖ Ὀε ἃ ἀΐρα- 
ταῖβι ; ἵΓἘς μανε οι άγεη, ἘΠΕῪ πλαβὲ θα 

ἐν ὑποταγῇ--σεμνότητος : ισίἐλ ἐλ 
σοἐγίοίσεί γεραγά ἰο ῥγοῤγίείγ, 5866 ποῖε οῃ 

Ῥ. ἰΐ. Δ. Μοβὲ οοτηπηεηίδίοσβ Ἰοὶπ 
1πεβε Ψψοσάβ ςἰοβεὶν (ορείδετσ. Ἧς 
σεμνότης οἵὗ ἴδε «“Ὠἰ]άτεη ἴῃ {πεῖς εχίγα- 
ΤΆΤΑΙΙΥ τεϊδιίομβ θείης ἴῃς ουϊννατά ἀπά 
νἰβῖδ]ε εχργεββίοη οἵ τε ὑποταγή ἴο 
ΜΙΟΒ ἘΠΕΥ τς δυδήεοι ἰπ ἀοχηεβεῖς 116. 
ὙΠ ἰδ ἃ πιοζε πδίυγαὶ τεΐεσεπος οὗ 
σεμνότ. ἴλη ἰο ἴῃς ρεπεγαὶ Πουβεῃοϊά 
ἈΙΓΑΠ οτηδηῖ8, “ μέ αὐοὶέ ἱμχεγία " (Βεη- 

εἷ). Οπ ἴδε οἵδε μαπά, ἔῆεγε ἰ8 της ἢ 
οτος ἴῃ Ῥεδη Βεσμαγά᾽β γεπγασὶς ἔπδὶ 

δὴ σὰ ς ἰ8 Παγάϊν ἃ σσδςςε οἵ ςδ]]ἀ- 
ποοά." Ηε οοππεςοῖβ ἔχοντα μετὰ πασ. 
σεμν. Τηΐβ 8εεηβ (ὁ ὃὉς Βυρροτίεοα ὈΥῪ 
νεῖ. 8, διακόνους ὡσαύτως σεμνούς Δηὰ 
νεΙ. 11. δοη ϑοάβξη [Δκε8 ἃ βἰπηῖασ νίενν. 

γε:. 5. Τα διρυπδης ἰβ δκίη ἴο {παῖ 
βιδις Ὁν οὐγ [,οτὰ, Γυὺκα χνὶ. το. “Ης 
τἴῆλι [8 ἐδίιῃδι ἰπ ἃ νον [{π|ὲ ἰδ 
ΓΑΒ] αἷδο ἱπ τηυοῆ, εἴς." [Ιἐ ἴἰ8 
811 τῇς πιοζα οορεηῖ ἱπαβπηυοἢ ἃ8 ἴδε 
ΟΒυτγοῦ ἰβ τῆς πουδεὲ οὐ Οοά, Τῆς ροΐϊπι 
18 τεδυμηεὰ ἰπ νεῖ. 15. ΑἸΐ. φυοῖεβ ἃ 
βεηΐεπος ἔτοπι Ρδίο ἱπ ψῆϊο δ δοΙΒ 
προστῆναι Δπὰ ἐπιμελεῖσθαι ἅτε υβεὰ οὗ 
τῆς ρονεγητηεηῖ οὗ ἃ [Ἀπ ΪΥ ; πενεσίμεῖεβ8 
ἐξ 18 ποῖ ἔδληοϊξυϊ ἐο δυρροβε ταὶ ννεὲ ἕδνα 
Βεῖα ἃ ἀεϊ!δεγαῖε ἱπιεγομαπρε οὗἁ ἰεσπΊβ, 

ΨΟΙ,. [ν. 

Υ στε οὐἱγ, Ν.Τ. 

δες Ὡοΐε 
Βεζα. 

τι Τίαι. νἱ. 4, 2 Τίτα. ἰΝ}. 4, οι. ΟΧΧ. 

- ἦναι δείηρ,, ἃ8 ννὲ ἢδνε βεεῆ ἅδονς, 
οδὲ ἃ τςδοῃηὶοδὶ ἰεῖτη ἴοὁ δχρσεββ 

Οδυτοῦ ρονεζηπιεπε ; ΠΕ ἐπιμελ. εχ- 
Ῥτεββεβ ἴῃ ρεζβοηδῖ στε ἂἀπὰ διίεπίϊοη 
οὗ ἃ ἔλίμει ἔοι ἷ8 ἔδυ. 86:6 ἴῃς υδὲ 
οἵ τῆε νετῦ ἰπ [υκε χ. 34, 35, ἀπά οὗ 
ἐπιμέλεια ἰπ Αςῖδβ χχνὶϊ. 3. 

ἐκκλησία θεοῦ ἰδ 4160 ἔοιιπά 'ἰπ νεῖ. 15. 
ἐκκλησία τοῦ θεοῦ Οὐουτδ πίπε εἰπηεβ ἴῃ 
Ῥαμὶ (1 ΤὨεββ. ; 2 ΤὮεββ. Σ  Οοσ.; 2 
Οοσ. ; Θ4].). Τῇε οπιββίοῃ οὗ ἴῃς δγιοἷς 
Ῥεΐοτε θεοῦ ἰ6 οπματαςοιοσγίβεὶς οὗ τῆς Ρδ8- 
ἰοταῖβ. Τῇ ρῆγαβε ἰ8 ἑουπά 4180 ἰῃ 88. 
ῬΑυ]8 δροβίοϊ!ς οἤαγρε ἴο ἴῃς ἊἼρὶβοορὶ 
οὗ ΕΡΒεβὺβ ἰῃ Ας(β χχ. 28. 

νεῖ. 6. Μεγβεβ 6 πὰ 7 πᾶνε ποίῃίησ 
οοσσεβροηάϊηρ ἴο {πεπὶ ἰπ Τίένς, οἵ ἰῃ 
τῆς φιαϊ!βοδίίοπβ ἔοσ ἴῆε ἀϊδοοηδῖς ἴῃ 
1818 σμαρίασ. 
μὴ νεόφντον κιτιλ. : πο α γεσόπέ ξ0η- 

τεγί. νεόφντος ἰη Ο.Τ. ἰδ υδεά [ἰτεΓΆ } 
οὗ ἃ γουπᾷ Ρίαπε ([οὉ χὶν. 9; Ρβ8. σχχνὶ:. 
Ἴχχν!!.) 3; οχ τ. (οχ]ν.) 12; 158. ν. 7). 
Ὃς ἰἴ8 υϑὲ ἰπ δβεουΐᾶς [τεγαῖασε, δες 

Ῥεἰδβαπιαπη, Βέδίε ϑέμαϊες, ἰτᾶῃ8. Ρ. 220. 
ὙΠε εἰρηίβοαηος οὗ 1818 υδ!πολίοη 

ἰδ ἀρράσεηὶ τοηὶ [18 ἀὔβεπος ἰπ ἴδε 
ΡΆγα!εὶ ραββᾶρε ἱἰπ Τί ξμσ. [Ιε ἰβ ενϊάεπιὶ 
τδαῖ Ομυτοῦ οτρδηϊβδιίοη ἴῃ Οσεῖε τνῶδ 
ἴῃ ἃ ΝΕΙΥῪ τηῦς ἢ 1688 δἀνδηςεὰ βἴαις ἴπδη 
ἴῃ Ἐρβεβυβ. Οη τδε ἢἤσβε ἱπισοδυςείοῃ οὗ 
τῆς ὄοερεὶ πιο ἃ σουηίγγν, ἴῃς ἀροβεῖεβ 
Ὡδίυγα ΠΥ “ ἀρροϊηϊεά τΠ εἰς ἤσβε ἔγυϊι8 τὸ 
Ῥε ίβῆορβ δηά ἀεαζοηβ᾽" (Ο]επι. Εοι,. ἱ. 
8.42; Αοῖβ χῖἷν. 23), θεοδυβε Ὧ0 οἴδμεσδ 
Ψατα ἀνδί δα; ἂπὰ τεη ἀρροϊηϊεὰ ἴῃ 
δυο ἢ οἰτουτηδίαποεβ νου πᾶνε 0 
τεπηρίδιίοη ἴο Ὀ6Ὲ ρυῆεά ὕρΡ ΔΠΥ πΊογα 
τδη νουϊά τἰῃς Ἰεαάετα οὗ ἃ ἔοσίογῃ ἤορε. 
Βυῖϊ δ8 βοοῦ δ8 ἴδετε Ἵοδπὶὲ ἴο ὃς ἃ 
ΟἸ τ ϑείδῃ ΟΟΣΊΣΔΙΠΙΥ οΟὗἨ βυς ἢ ἃ 8'Ζε 88 
ἴὸ ΒΌΡΡΙ͂Υ 8 οςοηδβίἀεγαδῖα πυσθετῖ οὗ πιεη 
ἔτοπὶ ψψΏοτῃ ἰεδάετθ οουἹᾶά ὃς δεϊεςίςεά, 
δηᾶ ἴῃ ΜΝ ΠΙΟΝ οΒοα πηῖρῆς Ὅς ἃ πδίυσαὶ 
οὔεος οὗἨ ἁἠ ἀπιδίκίοη, τπῸ ποσὰ] γίβς ἴὸ 
γεόφντοι οἵ ελτὶν δάναποοετηεπε ψουϊά θεὲ 
ἃ τελὶ ἄδηρψεσ. [τ ἰ8 ἀϊῆσυϊε το ἀνοϊά δὲ 
ἰεαλβδὲ ἃ ραβϑίπρ διίαςϊς οἵ τύφωσις, ἰΐ 
γου δῖε ριοπηοίεά ψνῆδη γουηρ. 

τυφωθείᾳ: τυφόω οοπιεβ ἕτοπι τῦφος, 
τὰς ρτίπιασυ τπηεδηΐπρ οὗ υνῃϊς ἢ 18. σ»ριολς 
οσ υαῤοην, ἴμεπ εοποείέ οἵ υαπὶέν νν Ὡς ἢ 
Ῥεΐορβ ἃ τηᾶπ᾿Β Ἰυάσπιεπι ἴῃ τηδιίεσβ ἴῃ 
ψὨϊοῖ πε Ὠίπηβαῦ ἰ8 σοηρσετηθάᾶ, ΤΠ 
ἘΚ. αἰννᾶγβ τεπάογβ ἰξ ῥμ)εά μῤ. Μαΐρ. 
Βεῖς, ἐπ σνῤεγδίαηι εἰαίμε. 
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δα Τίσι. νἱ θεὶς εἰς κρίμα " ἐμπέσῃ τοῦ " διαβόλου. 1. δεῖ δὲ ' καὶ “ μαρτυρίαν 
9. Ηεδ. 
:. 

Ὁ Ερβ.ϊν.2), ᾿ 
ἐρρ τε παγίδα " τοῦ "" διαβόλου. 

τὶν. ἐἰϊ.γ, 
4 Τίπι. ἰ!. 
46. ς Τίι. ἱ, 13 οὐἷγ, ἰῃ Ῥαυὶ. 

ε ἔοπι. χν. 3 (Ρε5. ἰχὶχ 10), 
ε 14 Τί. ἰΐ. 26. 8 86ε : Τίη,. ἰἱ. 9. 

11η85. αὐτὸν ὈΚΙ,Ρ, ἀ, ἔ, πι47, νξ. 

κρίμα ἐμπέσῃ τοῦ διαβόλου : κρίμα ἰ5 
Ὀεδὲ ἰδίκεπ ἰῃ τῆς εἷς. εοπάενηπαξίοη, 88 ἴῃ 
Ἑοτ. ἰϊϊ. 8, εν. χνὶϊ. 1, δῃηὰ τοῦ 
διαβόλον 48 οὐ]εςιίνε ρεηίνε: “Ζιεδὲ 
κε δε ἱπυοϊνεά ἱπ ἐξέ οοπάενιπαΐέοη τοῖο 
ἐκε ἀεουϊ! ἱἐποιγγεά,," οἵ, ἐξα ὕμάρνιεκε 
γοπομπεοεά οπ ἐπε ἀευΐί, Μν᾿ΟΒε βίῃ ννᾶβ, 
Δηὰ ἰ8, ρεϊάες. 86εὲε Εδςοϊυβ. χ, 1:3, 2 Ῥεῖ. 
1ἴ. 4. 80 πιοδβὲ οογητηεπίδίοιβ, Ἐἐβρθοί 1 ΠΥ 
τε ἀποίεηῖβ. Οπη ἴδε οἵδε δαηΐ, τοῦ 
διαβόλον ἴῃ νετ. 7 18 τῆς δυδ)εςῖῖνε ρεηΐ- 
εἶνε, α παγε ἰαίά ὃγ ἐπε ἀφυΐϊ ; τπὰ ἴῖ 
ἰ8 Ῥοββδίδ]ε ἴο γεπάεσ κρίμα τ. διαβ. ἐπε 
αερομδαίΐίοπ ὀγομρῆηξ ὃγ ἐλε ἀευὶϊΐ, οἱ α 
ἡμάρνιεμέ εβεοίεά ὃγ ἐᾷς ἀευΐ!, στο 
ΤΊΔΥ διςοεεὰ ἰη [8 οαβε, ᾿πουρῇ πα 
Ὧαϊ]εὰ ἴῃ τῃδὲ οὗ 100. Τῆῖΐβ ἰ8 ἤονψανεῦ 
ποῖ ἃ παῖυσδϊὶ ττδηβίδιίοη ; δηά ἴξ ἰβ ἴο ὃ6 
οὐβεγσνεὰ ἴπαι ἐμπίπτειν ἰη τεῆϊ. ἐχρύεββεβ 
ἃ ἢπαὶ ἀοοπὶ, ποῖ ἃ τα], βυς ἢ δ παῖ οὗ 
τεπιριδιίοη οὐ ργουδείοα. Ὀεδηῃ Βεγηδσγὰ 
τᾶκεβ τοῦ διαβόλον 48 δΒιιδ᾽εςἷνε σεηϊεῖνε 
ἴῃ ὈΟΓ᾿ νεῦβεβ; δπὰ ἴῃ τς βεῆϑβε οἵ οἷα» - 
ἄσγεν: ἐπέ { ἀενιρηὶ ῥαςεεά ὃν (δε 
οἰακπάσνεῦ ; ἐλε ςϑπαγεέ ῥγεῤαγεά ὃν ἐδε 
δἰαμάεγεν. 

τοῦ διαβόλου : ὅ:. ΡΔὉ] 868 [Πἰβ παπλα 
ἴον τῆς Ενὶ] ϑρίγιε τἥσες εἰπλεβ ἴῃ ἴῃς 
Ραβίοταιβ ἀπὰ τυνίος ἱπ ἘΡ᾿ι. (8βεε τεβῖ); 

ἴῃ Ερῃ. νί. τό; ὁ Σατανᾶς 
εἰβενῃεσε εἰσῃι τἰπιεβ. διάβολος, ννἱῖ;- 
ουὧκ τῆς ατιῖςὶθ, ππεδῃβ σἰαμάεγεν ἴπ νεῖ. 
11 δηὰ τεβΐ. ποτα. 

Μετ. 7. τῶν ἔξωθεν : οἱ ἔξω ἴῃ Ματκ 
ἶν. τι (ἔξωθεν, ΝΥ. Η. πι.)} πιεδπβ ἴμοβε 
ΨὯοΟ οΑπὶς ἱπῖο ςοηίδοι-- ποῖα ΟΥ ͵εβ8 
οἷοβε---ντἢ 1εδὰ8, Ὁ 80 Ψψετε ποῖ Ηἰβ 
ἀϊβοῖρ!εβ. [π πε Ῥαυϊίπε ὑ8ὲ (δες τε.) 
ἐς τῆεδὴβ ἴπε ποη-Ογιβείδπ ϑοςίειν ἱπ 
Μοῦ τῆς ΟΠυτοῦ ᾿ἷνεβ. 8:. Ῥδυ}᾽ 8 διε 
τυάς τοννατὰβ ἑΐδηι ἐπαΐ αγό τοϊίπομέ 18 
οἷς οὗ ἔς πηᾶπΥ Ρτγοοῖβ οἵ δῖβ βδῃ!ν οὗ 
ἡυάσπιεπι. Οπ τῆς οπα πδηά, [ΠεῪ ἄγε 
ετωρἢδιο δ! ουϊδάε τῆς ΟΠυτοῖ ; {πεν 
ἴᾶνς πὸ ἰοομς δἰαμάϊ ἴῃ ἴξ, ηο τίρῃς ἴὸ 
ἱπεδσίοταθ. Ου δε οἵδεσ δαπά, πεν πᾶνα 
δε ἴὰνν οὔ σοά νσίκίεη ἰπ {μεῖς Πεδιῖβ; 
δηὰ, ὕρ ἴο ἃ σετίδίη ροίπε, πεῖς τποσγαὶ 
ἰῃβείηςιβ δὲ βουπὰ δπάᾶ {ῃεὶγ τηογαὶ 
)υάρπιεπῖβ ΨΟΤΠΥ οὗὨ τεέβρεςῖ. [Ι͂ἢ τπε 
Ῥαββαρε Ὀείοτε υ8, ἰηδεεά, 851:. ῬΔὺ] πιαῦ 

᾿ καλὴν ἔχειν ἀπὸ ὁ τῶν “ ἔξωθεν, ἵνα μὴ εἰς " ὀνειδισμὸν "ἐμπέσῃ καὶ 
8. Διακόνους ἢ ὡσαύτως ᾿ σεμνούς, 

ἁ Μαιῖ ἷν. ττ, 1 Οογ. ν. 12, 13, ΟΟΪ. ἷν. 5, Σ ΤΏεδΒ. ἱν. 12. 
Ηεῦ. χ. 33, χἱ. 26, χἰϊὶ. 13. {ἘΕοι. χὶ, ἣ (Ρε6. ᾿ἰχἱχ. 23), τ Τίπι. νἱ, ο. 

ἱ ῬΒΪ]. ἱν. 8, τ Τί:ι. {ἰϊ. τε ΤΊ ἃν ἢ. 4. 

3 0π|. σεμνούδ ἐδ", ἴἔτεε ουτδίνεβ. 

Ῥὲε υπάοτείοοά ἴο ἱπιρὶγ ἐμαὶ (πε ορἰπίοη οὗ 
“ἴδοδβο νους ταῖσι ὑβεξ ἢν Ὀδίαπος 
οἵ οοτγεοῖ {πὶ οὗ τπε Ομυτοῦ. Τεῖς ἰδ 
Βοπηει πίη Ὀ᾽απιαννοσίῃν ἰῃ ἃ πιλῃ᾽ 5 οῆδι- 
δοῖες ἰξ τε σοπβεηβυβ οὗ ουϊδίἀε ορίπίοη 
ὃς υπίλνουταδίς ἴο Ηἰπὶ; πὸ πιδίϊζες ον 
ταυοἢ ας πιᾶὰὺ δε δάπηχϊγοά δηά τεβρεοϊοά 
Ὁγ δίβ ονῃ ρασῖγυ. Τῆς υοχ ἰὲ, ἴθ η, 
ἰ8 ἰῃ βοπὶς δοιῖ ἃ τοὸζχ δεὶ : ἀπὰ οης Ἵοδη- 
ποῖ βδίεϊυ δβϑϑυπης, ἤδη ΜῈ ἅτε ἰῃ δη- 
ταροηίδηι ἴο ἰξ, ἴδέ, θεοδιβὲ Ψγὰὲ ἅζε 
ΟὨ σι βείδπβ, ψὲ δὲ δϑβοϊυϊοϊνυ ἱπ τῆς 
σῖσῃι ἀπά τπ6 ννοτῖά ΒΟΥ ἰπ ἴτε στοηρ. 
ΤδυΒβ τὸ ἀείγ ρυδ]ὶς ορίηπίοῃ ἴῃ ἃ βυρατίος 
δρίσί: ΙΏΔΥ ἤοΐ ΟΠΪΥ Ὀτίηρ αἐξεγεάϊέ, 
ὄνε: 4, Οἡ Οπεβεαῖῖ δηὰ οχἡ ἰδς 
ΟΒυτοῇ, δὺς Αἰδο σαίοἢ τ ἰῃ ἴδε ἀεν!} 5 
βῆδιε, υἱξ., ἃ βυρροβίτίοη ἐμαὶ Ὀεοαυδβα 
τῆς ννοτ]ὰ οοπάεπηηβ ἃ οεγίδίπ οουτθς οὗ 
δοίίοη, ἴῃς δοξίοη ἰ8 ᾿πογείοτα εἰσι δηὰ 
τὰς νου β νεγάϊος τῇδ δε βαίεϊυ βεῖ 
δϑίάε. 

Ἅνε οδηποῖ ἱπέες ἢ ΑἸξοσὰ απὰ νοῦ 
ϑοάςη, ἔτοτη {πε δῦβεηςε οὗ δῃοίδεσ ρῥγα- 
Ῥοδίτίοη Ὀείοτε παγίδα, τπλι ὀνειδισμόν 
4ἶ8ο ἀερεπάβ ου τοῦ διαβόλον. [ἰ ννου]ά 
ποῖ 86 ΘΑ8γΥ ἴο Ἔχρί δίῃ βαιβέδοϊοσιγΥ ὀνειδ. 
τι λον. 

γεῖ. 8. διακόνους ὡσαύτως: «-.(. δεῖ 
εἶναι. 

Ἐος ὡσαύτως, 5βες οη ἰΐ. 9. 
σεμνούς: ρσγαυε. “ἼἸΏε ψοτά ννὲ 

ψϑηϊ ἰδ οηε ἴῃ ΨὨϊςἢ τα δεηβε οὗ ρτανίεν 
Δηὰ ἀϊχηϊςν, δπά οἵ ἴπεβεὲ δ8 ἰηνίτης 
τανογθηςδ, 8 ςοπηδὶποὰ ᾿" (Ττεπο ἢ). ὅες 
ποῖς οῃ νεῖ. 2. Τῆς ἴεστῃ ἰβ υδεὰ ἰπ 
τεΐεγεπος ἴοὸ ψοσήεη νοσεῖ δηὰ οἱὰ 
τε. 
μὴ διλόγονς: ῬειδοηΒ Ψῆο ἅγε ἰῃ δπ 

ἱπιεγπιεάϊαϊε ροβίτίοη, Ππανίηρ ἰῃ ἴδε 
βᾶτης ἀερατίπηεπί ΟΠ εἴβ δηά βυδοτάϊπαῖεδβ, 
ἃτ:ε ἐχροβδὰ [ο ἃ ἰεπιρίδιίοῃ τὸ βρεαῖ οὗ 
τἰῆε βδπὶεὲ πιαῖϊϊεγ ἴῃ ἀϊβεγεπε ἴοηεβ δηὰ 
ΤΩΔΏΠΕΙ, δοςοσάϊηρ 85 δεῖς ἱπιεσοουϊος 
ΡΝ ἀξϑθερ 9 590 Ταρρδσεῦ 

τερα μὲν το! ἐρα ἐκείν. 
λέγοντες. Ῥοΐγοατρ (8 5) 88 ἴδε ϑδῶς 
ΡὮταβε οὗ ἄδεαδοοπβ [ἰσμείοοι ἔπεσε 
Βυρρεβίβ ἴῃς τεηδεγίηρ ἑαΐδ-δέαγεγς. Ῥει- 
Βῶρ8 ἑμσίηεεγε. Οἵ. δίγλωσσος, Ρτον.. 
χὶ. 13, εἴς. 
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μὴ "διλόγους, μὴ ᾿οἴνῳ ᾿'πολλῷ " προσέχοντας, μὴ "αἰσχροκερδεῖς, ΚΗ τε σον, 
9. ἔχοντας τὸ " μυστήριον τῆς πίστεως ἐν " καθαρᾷ " συνειδήσει. 1ο.1] ΤΡ" 

καὶ οὗτοι δὲ ᾿ δοκιμαζέσθωσαν πρῶτον, εἶτα " διακονείτωσαν, " ἀνέγ- ἰδ ᾿ 

κλητοι ὄντες. 11. γυναῖκας ᾿ ὡσαύτως ᾿' σεμνάς, μὴ "διαβόλους, ἐμ, .- 
εἰ, 7, 

οἵ. Τίκ. ἵνα, τ Ῥεῖ. ν. 2. 
ΡτΤίτΩ. ἱ. 3. 

13,1 Ῥεῖ. ἱν. τα, οἱ ΟΧΧ. 
3, Τίς. ἐϊ, 3. 

μὴ οἴνῳ πολλῷ πὶ ͵οντας: [,ε88 
ΔΙΔΌΣ  ὉΟΌΒΙΥ ΕΧρτ ἴδῃ νηφάλιος ἰπ 
τῇς ολβε οὗ {πε ερίϑοορυβ. Α βἰπιὶϊασ 
ἀϊτεςείοη 8 ρίνεη δδουῖ τννοπηεη, Τὶς. [ἱ. 
3, μὴ οἴν. πολ. δεδον νας. 

αἰσχροι ἧς: Τηῖβ ποερδίίνα 
φαλ! βοαείοα ἰδ ἀεπιδηδεὰά οὗ [πε ερίδ- 
οορὰβ ἱπ Τίς. ἱ. 7. 8ὲες τεῆ, Τῆς τεη- 
ἀετίηρ ποὲ ργεσάν οΓ Μιελγ ἱμογε ἰ8 
ὨΠΗΘΟΟΒΒΑΣΙΪΥ βίσοηρ ; ἔπε αἰσχρότης 
ςοπείβίβ, ποῖ ἰπ ἴπ βουτος ψβεηςα τς 
δἷῃ σοπιεβ, δας ἰῃ (πε δεϊτίηρ οἵ ραΐῃ 
ὍτῈ Ομ 88 δῇ γέ ηον ἦα δηϊετίηρς ἴῃς 

ταϊηἰβεσγ. Νοί ργεεαν οἔ ραὶπ τεβ8868 
τῆς ντιϊοτ᾽ Β ἐέκειποι ε αέρξος θε- 
οοσλεβ αἰσχρόν ννῆεη ἃ πηᾶῃ πιᾶκεϑ ἴῃς 
ἀραυίμιτθη οἔὗ ἴε, σαῖμεσ τβδὴ τῆς ζοῦν 
οἵ αοά, δίβ ῥτίπιε οδήεοῖ. Οἡ τῆς οἵδες 
Βαηά, τε βρεοὶδὶ ψγοσκ οὗ ἄεδοοπβ ννᾷβ 
ΟΒυτοῖ ἤπδηος ; ἀπά πὸ ἀουδὲ {πεν παά 
ἴο βυρροσὶ τπεπιβεῖνεβ ὉΥ εηραρίηρ ἴῃ 
δοπὶα βεουΐδσ οσουραιίοη. ΤΠΕΥ ψνουϊά 
τῃυ8 Ὅς εχροδβεὰ 1τοὸ (επηρίδιίοπβ ἴὸ πιῖ8- 
δρρτοργίαϊῖε Ομυσοῦ Πιπάβ, οσ ἴὸ δάορι 
ηυεδείοπαδίε πιεᾶπβ οὗἁ Ἰἱνεϊϊῃοοά. Ιῇ 
Βυς ἢ οἰτουπιδβίδλησεβ ἡγεγα οοητεπηρ αἰοά, 
ποὲ ργεεάγ οὗ δἰἐλγν ἱἵμενε ταῖσι Ὀς δὴ 
ΔΙΙοννΑὉ]ε τεπάδτίηρ. [ἢ Οτεῖδ, τμε δρίδ8- 
οορὺδβ Ψψουϊά βεετῃ ἴο ἢᾶνςε 8180 ρεσίοσπηεά 
τῆς ἀυτίε8 οὗ (ἴς ἀξᾶςοοη; ςοπβεαυεπεν 
868 τεφυϊγεά ἴο ὕε μή αἰσχροκ' δῆς 
ἔχοντας: ον ου Τρ. ἱἰ. 19. 

. 0. ΛΟ -' ωφ : 

ἐλκε ἐρῳὰν δὲ ΞμρμΗν ἡ ΠῚ εἰς ἔπιε τὲ τὸ 
τῆς ας μυστήριον, νεῖ. 16. [π (πε 
Ελγ]εῖ ΠΕΣ 5:1. Ρδὺυϊ τὸ μνστήριον 
ἷβ α γευεαϊφα «εεγεί, ἴῃ Ῥατιςυΐατ, τπ 6 
Ῥυροβς οἵ αοά παῖ [εν δπὰ αεἊησϊε 
βῃουϊὰ αηΐϊε πῃ οπς Ομυτοῃ. Τῆς ποϊοη 
οὗ α Ξεογεξ ἰ8 511}} Ῥγοσηϊπεπί, Ὀεοδυβε πα 
τενεϊδιίοπ οὗ ἰξ ννᾶ8 τεοςπε; Ὀυΐ ᾿υ5ῖ 88 
γευεϊαἰΐοπ ῬΆ586ε8 ἴγοτη ἃ ρῇδβε οἵ ὑδβᾶρε 
ἰπ ψϊοἢ τῆς ᾿νοηάδεγίυ! ἕδος δηὰ τηᾶππεῦ 
οὗ τῆς ἀϊβοίοδυγε ἰ8 ργοτηϊπεηξΐ ἴὸ ἃ βίδρε 
ἰῃ ψἘ ἢ ἀπε οοπίεηϊ οὐ βυρδβίδηςς οὗ 
ννδδὶ ἢδ8 Ῥεεη τενεδϊεὰ ἰ8 δίοης πουρῆς 
οἵ, δο ἰξ ψνγὰ8 ἢ μνστήριον; ἰπ (δε 
Ῥαβίοσαὶβ ἴξ τηθδηβ ες γευείαέίοη γίνε 
ἐπ Ολγίςέ, ἐλε ΟἈγίςέϊα ογεφά ἴῃ ἕαςι. 
8ες Πεᾶη Αποίϊασς Ἐορίπβοη, Εῤλεςίαης, 
Ῥ. 234 544., ἀπὰ 1 ̓ρμθοοι οη ΟΟΪ. ἱ. 26. 

. 

τὰ ΤΣ αἰ ἢν 

4: Οος. χὶ. 28, χνὶ. 3, 2 Οοσ. υἱὲξΐ. 22, χί ἰΐ. 5, σ ΤΒεςδ. ἰΐ, 4. 
8.3 Μεαςος. ν. 31, 1 (ος. ἱ. 8, (οἱ. ἱ. 22, ΤΊΣ, ἱ, 6, 7. 

ὩοΙΧΧ, 
ΟὟετς. 16,1 Οος. ἱΐ. 1γ, ἱν. σ, Ερδ. νὶ. 19, (ΟἹ. ἱ. 26, 27, ἰϊ. 2, ἶν. 3. 

τ Αεὶδ χίχ. 22, νεῖ. 
1.2 Τίπι. ἰἰ1. 

τ ννὰβ ποὲ ἴπε ἑμποιίοη οἵ ἃ ἀεασοη ἴο 
᾿εᾶοῃ οὐ ῥγθδςῃ; ἰξ νγ88 βιιβῆςίεπι { ἢς 
Μεσα 8 ἤτπι Ὀεϊΐενετ. ἐν. καθ. συνειδ. ἱ- 
οοπηεςιοὰ ννἱἢ ἔχοντας. ἩΗοτῖ (Ογίὶς- 
απ Ἑρσοίδοῖα, Ῥ. 201) ἄρρονεβ οἵ δε 
ΕΧρΡΙ. φίνεη ὉΥῪ νηεῖββ οὗ τὸ μυστ. τ΄ 
πίστ., “ἴῃς δεογεῖ σοπϑειξαςεὰ Ὁγ τῃεὶσ 
ονπ ἱπηοσ δι ̓̓. ΤῊΐ8 βεεπιβ ἀππαῖϊυγαῖ. 

γες. το. δοκιμαζέσθωσαν : Οἤτγβ. ποῖεβ 
παῖ τ18 οοττεβροηάβ ἴο (ἢ 6 ρχονί βίοῃ μὴ 
γεόφντον ἰη ἴῃε σαβε οἵ τῃς δρίβοορυδ. 
Τλῖβ τεϑείπρ οὗ βίπεββ ἴογ ἴῃς οἷος οὗ 
ἀεᾶσοη πᾶν πᾶνε δε εβεοϊεά εἰζπες Ὁγ 
(α) ἃ ρετίοά οἵ ργοβαϊίοπαγυ ἱγαϊηίπρ,--- 
ἱξ τλε ᾿π᾿υποιίοη ἱπ ν. 22, “1ἂν μαπάβ 
ΒΑΒΕΪΥ οα πὸ πιϑη,᾽ 848 τσεΐειεπος ἴο 
ογάϊπδιίοη, ἰὲ ἰ8 ἀποῖμεσ ὑνᾶὺ οἵ βάγίπρ 
ξοκιμοϊέσθυσαν πρῶτον,--οΥ ὃγ (ὁ) ἴδε 
ολπάϊάἀαϊεβ ρῥγοάδυςιης ψβδὲ ψὰ βδου!ά 
(41}} τεβεϊπιοηΐαῖὶβ οἵ οδπαγαοῖεσ. ϑυςῇ 
τεβεϊπιοηίαὶβ ννουἹά διΐϊεβε ἰδὲ ἃ πηᾶῃ ννᾶβ8 
ἀνέγκλητος, ἰ.6., τ[πδὲ πο Βρεςϊῆς σἤᾶγρε 
οὗ ντοηρ-ἀοίηρ Ππαὰ Ὀεεη ἰαἰὰ δραὶπβι 
μἰπὶ (μηδίιανιεά ἰδ Ἡοσγῖβ τεπάεγιπρ). 
πὸ} ἃ πιᾶη πδ8 ργονεὰ διἰβ βυ δ Ὁ} Ὑ 
ἴογς ἃ ροβὲ Ὀγ δἀπῃηιηϊδεεγίηρ ἰΐ, (8 8 (86 
τοοϑὲ (Πδῖ οδπ ὃς ἀεπιαηἀεὰ. Εδοἢ βῖερ 
δ )εοῖΒ ἃ πιδπ 8 Ἵπαζδοῖοσ ἴο ἃ ἔγεβῇ 
βίσαίῃ. {δ Τοπιεβ οὔ οὗ {πὸ ττῖδ! υη- 
βοδίῃεά, ἢβ ἰ5 δῆτ εὰ το ὃς οα]]οὰ ἀνεπί- 
λημπτος. [ἴ ἴδ βίη: ἤσδης τῆλε ἰη Τίζ. ἱ. 
6, 7, νετε ἴῃς ογαϊπδείοη οὗ ριεβγίοσβ, 
ΟΓ ερίβοορί, νυν] πὸ δηϊεοεάεηι ἀϊδοοπαῖς 
ἰ8 ςοπίετηρίαιοά, τπΐ8 εἰεπηεπίδσυ ἂπὰ 
Βυρετῆςίαὶ ἰεβῖ, ἴπδὶ ὑπὸν βδουϊὰ δὲ 
ἀνέγκλητοι, ἰ8 τηεπιοπεά. 85:ε ποίε οῃ 
νεῖ. 2. ἴπ ἃ ποζτηδὶ οοηάϊιίοη οὗ ἴδε 
ΟΒυτοῦ, ερίβοορὶ ᾶἂὲ σῃοβεὴ ἔγοσῃ ἴποβε 
ψνῆοβε βίμεϑθβ ἰ8 τηδίϊεσ οἵ σοπητηοι 
Κηπονϊεάρε. 
διακονείτωσαν : Ε΄ ἰπδίδποοϑ οὗ (Πϊ8 

ξθβοιυίς τεσπηΐςδὶ βεηδβα οὗ ἴδ ννοσά βεε 
τε. 

ψες. σι. γνναῖκας: ὅς. δεῖ εἶναι, ποῖ 
βονετηεά ὃν ἔχοντας (νέες. 0). ΤΠεδα ἂς 
ἐλε ἀδαςομέςεες, νιῤμϊσέγας (ῬΊΙηγ, Εῤ. χ. 
97) οἵ ψοτῃ ΡῬμοεῦὺς (Εοπι, χν]. 1) 18 δῇ 
υπάουδιεεά ἐχδτηρίθ. ΤΌΕΥ ρΡετγίοσγηεά ἴοσ 
δε νογηδη οὗ [πε δαεῖν ΟΠυγοῖ ἴῃς βᾶπὶς 
βοζί οὗ τηἰηἰδίσαιίοηβ παι ἴῆς ἀεάᾶςοπβ ἀϊὰ 
ἴον ἴῃς τεθῇ. [ὶ}ἢ οοπῆετηδιίοη οὗ {δὶ8 
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Τὴ 6. " ἄνδρες, τέκνων " καλῶς “ προϊστάμενοι καὶ τῶν ἰδίων οἴκων" 13. οἱ 

Ἧπτεε οὔ ΓΕ Οἱ 

ΥΝ Τ 

νῖενν ἴἰ βῃουϊά θὲ ποϊεά ἰπαὶ ὡσαύτως ἰδ 
υδεὰ ἰῃ ἱπιτοάυςίπρν ἃ βεοοηὰ οὕ πϊγὰ 
τηεπιθεῖ οὗ ἃ βεσίεβι 866 οἡ ἰΐ.9. Τῇε 
Βογίεβ ἤδγε ἰ8 οὗ ΟΒΌγΟ; οδῆςοί 4185. ἰη, 
ἴδε ἔους ᾳυαϊ!βοδείοπα ψῃῖο ἢ ΓΟ] ον οοτ- 
τεβροηὰ, ννἱἢ ἀρρτορτίαϊς ναγίδιίοηβ, ἴο 
δε ὅτβί ἔουγ τααυϊγεά ἐπ ἀξαςοῃβ, 88 γα- 
ξατὰς ἀεπιεάπουσ, ρονεγηπίθης οὗ τδς 
ἴοηχζυς, υ86 οὗ νίης, δηά ἐγιβεννογ 685. 
Απὰ ἔυγίμεσ, {π|8 ἰδ ἃ ϑεοιίοη ἀεδιΐπρ 
ΨΠΟΪΥ ἢ ΟΒυγο οποίαῖ8β. Τῆεβε 
«οπείἀεγαϊίομβ εχοϊυὰς τῇς νίενν τπαῖ 
«ΨΟ Ὁ ἱπ ρεμαγαὶ, 148 ἘΞΝ. ἀρρδγεπεῖν, 
ἃτε βροίκεὴ οἵ.ἁ [1 ἐλ τυὐνες οΓ ἐπε 
ἀεαςοης οἵ οὗ ἴῃς οἴεγρυ ψεγε πιοδηΐ, ἃ8 
ΑΝ. τὰ νουἹά Ὀε παίυταὶ το πᾶνε ἴξ ὑη- 
Διλθϊρυουβῖν Ἔχργεββεά, 6... ὉῪ (Ὡς δάάϊ- 
τίοῃ οὗ αὐτῶν. 

διαβόλους: «ἰαμάεγεγε. ΜΏΪΕ τηδη 
ὯΙ6 τποσο ρίοης ἴπᾶη ψόοπιθη ἴο ὃς 
δίλογοι, ἄοιυδὶε -ἰοηρυςᾶ, 'νοπιεῦ ἃγα 
τῆοσε ρζοῆς ἴδῃ πηεη ἴο ὃς βἰαπάδγεσβ. 
8ες Τίς, Π..3. Τῆς ἴσττα ἰβ ργεάϊςαϊεὰ ἰῃ 
2 Τίπι. [1|..3, ηοΐ οὗἩ »ηΗ, Ὀυϊ 8ἃ8 σῃαγας- 
τετιβίηρ ἴῇς Βυπιδη τος, ἄνθρωποι, ἰῃ 
τῆς Δ8ὲ ἄανβ. 
γηφαλίους : 5εε ποῖα Οἱ ΝΕΙ. 2. 
πιστὰς ἐν πᾶσιν: ἴτ την Ὅς δῖ, 48 

ΕἸ]. βυρεεβῖβ, 118. 88 ἃ γείεγθηοα ἴο πε 
ξαποιίοη οἵ ἀεδοοηεββεβ 88 δἰπιοπαῖβ, ἃ 
Ῥοββίδ]ς ἱπέδεσγεπος ἔγοπι Οοησέξ. ΑῤοΞέ. 1]. 
16. Βυῖ πόζα ὈγΟΌΔΟΪΥ ἰξ ἰ8 ἃ ςοπῖρτγο- 
Βεπβῖνες βυΠΊΠΔΓΥ ΜΠ ἃ σθηςΓΆ] τγαΐεσ- 
δος, [κε πᾶσαν πίστιν ἐνδεικνυμένους 
ἀγαθήν, Τίς. ἰ1. το. 
γε. 12. Α8 ἴδε ερίβοορὶ ες πδίυγ- 

411 ἄγαννπ ἔτοπι [6 γϑηκϑ οἵ ἴπε ἀδᾶςοῃβ, 
τῆς ἀϊαοοπαῖα ννᾶ8 ἃ Ῥἰοδαιίου εἶπας, ἴῃ 
τῆς οουτβα οὗ ψνῃϊοἢ τῆς ρεζβοηδὶ τηοσδὶ 
φυδὶ]!βοδείοηβ ἔος ἴῃς ἐπισκοπή πιῖρῃι Ὀς 
Δοσυϊγεά, ες ποῖεβ οἢ νν. 2 δηά 4. 

Μεγ. 13. Ετοπὶ ψψῆδὲὶ Πδ8 δεεη ποῖεά 
δῦονε οἡ ϑῖ. Ῥδυ}8 ἱεδοξίηρ ἴῃ τγεϊδιίοη 
ἴο πιεπ᾿ 8 ἰαννίι! δβρίγαιίοηβ, ἴα νν}}} ἀρρεθᾶσ 
ται ἴξ 18 ποῖ πεοεββάγυ ἴο ἌἼχρί δίῃ ἀυνΑΥ 
τῆς οδνίουβ πιεδληίηρ οὗ (ἢϊ8 οἴαυβε ἰπ 
δοοοσάδηςς ν τῇ ἃ ἴα]86 βρί γί] ν νυν ἢ 
αθεςιβ ἰο ἀεργεοῖδλῖς ἴδ ἱπάυςεπιεηῖβ 
οὗ εδγίηϊν τεννασάβ. Τῇ ρᾶγδδῖε οἵ ἴῃς 
ταεπῖθ (Μαῖι. χχν. 21), ἱπιρ1ε8 ΟἿ σίβε᾿ Β 
ἌΡΡτονᾷ] οὗ τϑαβοπδδὶε ἀπιρτου. Νογ 'β 
1ῆϊ18 το Ὀς ἀπϑυγεγεὰ ΌῪ ἃ βίδίεπιεπε τδδί 
“ἴδε τεσοίάρεηβε οὔγενναγά "᾿ τὸ ννδίεμ να 
ἃτε ρεγηγτιεὰ το Ἰοοῖς 18 πεανθην ἀπά 
ϑρίγιίυαὶ. Εογ τπὰὸ ΟὨτβείδη, ἔμετος δα 

γὰρ καλῶς " διακονήσαντες " βαθμὸν ἑαυτοῖς καλὸν " περιποιοῦνται 

τἴρακο χνὶϊ. 33, Αεὶς χχ. 28, ; Μαςς. νἱ. 44, εἰς. 

ὃς πο ρυ] ἄχεά δεΐνψεεη ἴῃς δαγίῃγ ἀπὰ 
ἴῃς Βεάνβηὶγ ; δὲ ἰεδβϑδὲ ἰπ τῆς ςδϊεροσυ 
οὗ τῆϊηρβ Ὠϊοἢ ἅσε ορεπ ἴὸ ἢἰπι, 85 ἃ 
ΟΒτἰβείδῃ, ἴο ἀςβῖσε. Τῆς ἀγαινίπρ οὕ βυς ἢ 
ἀϊβιϊποιίοπβ 'β ἀκίη ἴο τῆς Μαδπίςμδεδη ἀϊ8- 
Ραγαψεπιεηῖ οἵ πιδίίοσ. 

Τῆς βαθμὸν καλόν ννῃϊςἢ ἴῃς τλδα 
ΤΏΔΥ δοαυΐτε ὑνῆο Π48 δβεινεὰ νυνεῖ]] 28 ἃ 
ἄεξδοοη 18 αὐἀναποονιοπὲ ἴὸ ἴῃς ργαβογιίοτ- 
δῖε οζ ερίβοοραῖε. 80 Οὔγγβ. Τῆς ΕΝ., 
ξαὶπ ἰο ἐκενιδείυες α ροοά Ξςἐακαϊΐηρ, ἀοεβ8 
ποῖ Πδο}ββδσιν ἱπιρῚῪ δη δάνδηςε ἰῃ γϑηκ, 
θαϊ Δη ἀββϑυγεά ροβίτοῃ ἴῃ ἴῃς εβίθεπι οὗ 
τοῖς ἐε!ονν-ΟἸτιβείδηβ. ὉΝε Κπον παι 
διηοηρ ἴῃς ΠΊΔΩΥ ΠΟ ροββ8688 ἴῃ βδπιὲ 
ταηκ, ὙΒοῖΠοΣ ἰπ σμυτοῖ οἵ βίδια, βοπῖα 
ἴτοτι ἱμεῖγ οπαγαςοῖες δηὰ δ} |68 ραὶπ ἃ 
βἰδηάϊηρ τδι οἰπετβ ἀο ποῖ. 
Ἔτωε τηοάογπ ΒΟΔΊΠΙΕΒΕΆΤΟΙΕ ο]]ονν 

εοάοτεῖ" ἰπ ρίνίηρ ἃ Ρυγεῖγ βρίγίτυδὶ 
ἴοτος ἴο βαθμόν, ἑ.ε., ἐν τῷ μέλλοντι βίῳ, 
“8 ροοὰ Ββίαπάϊηρ ρΐίαςε, υἱξ., δὲ τῆς 
Οτεαὶ Ὀαγ"" (Α16); "τε βίερ οἵ ἄδεργϑε 
ΒΟ ἢ ἃ ἐδ] ἀϊδοματρε οὗ ἔς διακονία 
ΨΟυ]ά γαίῃ ἱπ τῆς ὄγεβ οὗ αοά"" (Ε11.). 
ΑΙΖ Ιᾶγβ επιρμδϑὶβ οὐ ἴῃς δοσ. ρᾶγί. 88 
νἱεννὶπρ ἴῃς διακονία ἴτοπὶ ἴδε βιδπά- 
Ῥοίΐπε οὗ ες Ὧδγ οὗ υάρστηεδης; θα ἰὶ ἰ8 
ΦαυαΠν δυϊτδ]ς [Ὁ τῆς δίαπάροίπε "ες τδὲ 
οἵ τδ6 ἄδν οὐ ννῃῖο ἢ ΠΟῪ τεοεῖνα τοῖς 
Δάναποεπιεης. Ὑμεῖς ἰ8 πιοῖς ἔοτος ἱπ 
Β΄8 εὐρεῖς οη ἴδε ρῥζεβεπῖ, περιποιοῦ- 
γται, ἐλέν αγέ σεφμὶγίηρ. ΤὨΐβ τπίεγργο- 
τδιίοη ἀθεβ ποῖ βεδπὶ ἴο δδ ἴῃ ΠΑΙΠΊΟΩΥ 
ἢ ἴδε σοηίοχι. Τῇδ αυδὶβοδιίοηβ 
τῃδῖ ἅγε ποϊεὰ ἰπ νεῖ. 12 ἢδνα γεϊδιίοη 
ἴο τῆς εβδεσευδὶ! δάπιϊηἰβισαϊίοη οὗ τῇς 
ΟΒυτοῦ οἡ εὐαγῆ. [τ ψουἹὰ Ῥ6 Παγβῃ τὸ 
δἰἴῆγτι ταὶ οπα ΨῆΟ νν8 ἃ ἀϊραπιῖβὲ ἀπὰ 
ΨῆΟ οουἱά ποῖ Κεερ δἰβ Βουβεῃποϊά ἰπ 
ογάδς νουϊά βυβει ἕοσ ἴξ ἰῃ τῃ6 ΠδῪ οἱ 
[πἀβπιουι, Βοννενεσ ἀπβυΐίδθ]ς μὰ παῖρδὲ 

ἴοσ οἔῆςε ἴῃ τῆς σπυτοῇ. 
πολλὴν παρρησίαν: ἃ Ῥαυϊΐπε ρῆγαβε. 

8εε τοῦ. [πη Πές ραϑβᾶρεβ παρρ. ΠΙελΠ8 
εοπβάσπος, νἱτθουϊ τεΐεγεπος τὸ σῤεεελ. 

ΑἸϊπουσῃ ΕἸ]. τεπάεγβ τε οἴδυβε 
“τοδὶ ὈοϊΪάης85 ἰπ ἴῃς (ἈΠ παῖ 18 ἰπ 
ΟἸσίβι [εβ808,᾽ ἢθ Ἔχρίἰπβ τῇς δοϊάπεβϑβ 
Ὧ8 τεβίϊπρ οἡ [δίῃ ἴῃ ΟἾτίβε [6805, ἀπά 
88 ἀεβογίριίνε οὗ τῆς δεϊϊενετ᾽ 8 διττὰς 
ἴῃ τεραγὰ ἴο, δηὰ δἱ, ἴῃς Ὀδυ οἵ 1]υἀρ- 
Ὠϊδηῖ, θεέ: [ὁΠη ἰν. 17. [1 ννε τεὐεςὶ 
δῖ8 ὑπὸ τοὶ δια οἵ βαθμόν, ἰε ψουϊὰ δε 
παίωγαὶ ἴο ἱπίδγρεεϊ παρρ., κιτιλ,, οὗ ἃ 



12--15. 

καὶ " πολλὴν " παρρησίαν ἐν " πίστει ἡ τῇ " ἐν " Χριστῷ 
Ταῦτά σοι γράφω, ἐλπίζων ἐλθεῖν πρὸς σὲ} “ ἐν “ τάχει,2 τς. ἐὰν δὲ 
4 βραδύνω, ἵνα εἰδῇς πῶς δεῖ" ἐν οἴκῳ Θεοῦ 
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14. 4 2 Οος. ἐΐ. 
12, νἱϊ, 4, 
ῬΒΙΙςαι. 8. 

Ὁ 4 Τίπ:. ἐἰ. 

ἴπ|. ἐ. 13. 

ΜΝ 5Ἶη ὃ. 

“ ἀναστρέφεσθαι, 

ἐστὶν ἐκκλησία ᾿ Θεοῦ ζῶντος, στύλος καὶ " ἑδραίωμα τῆς ἀληθείας. ς Βοπι. ανΐ, 

Αςὶε χὶϊ. γ, χχὶὶ. 1:8, χχν. 4, ἕδν. ἱ. σ, χχὶϊ. 6. 
ἘρὮ. ἰϊ. 3, Ηεῦ. χ. 33, χἰϊὶ. 18, 1: Ρεῖ. ἱἰ. 17, 2 Ῥεῖ. ἰΐ, 18. { 
ΡΩ 10 οζ. Υἱὲ. 37, χν. “8, (ΟἹ. ἱ. 23. 

20, [υκε 
αν ϊ. 8, 

ε 2 Οος. ἱ. 12, ἃ 2 Ῥεῖ. ἰϊΐ. 
ϑεε κε ἤετε ον, βο ΟΧΧ, 

9 οὐΐγ, ΝΡ. 
νεσ. 5. 

1 πὶ. πρὸς σὲ Βετάξν, 6γ"", ὕνο οἴδεγβ, ἀσπὶ; ἢ, ζ ἰπ8. δίξεσ οὐέο. 

3ἐν τάχει ΑΟὮ"Ρ, 17, νο οἴδπεῖβ; τάχιον ΣΦ ΌΞΕΟΚΙ,. 
51π5., σὲ Ὠ", ἁ, ἔ, νρ.» Ἀγῃ). 

εοπβάεπε Ρυδ]ῖς ἐχργεββίοη οὗ ἴδε δι, 
δυο ἢ 88 νου Ἱάὰ δεϊοπρ ἴὸ Δῃ εχρεσίεποεὰ 
Ομ σίβιϊιδῃ ψῆο πδά ραϊπεὰ ἃ ρμοοὰ 
βἰαπάϊΐηρ, ἂηὰ Πδᾶ, 'ἰπ οοπβεαυεηςθ, πὸ 
τεπιρίδοη ἴο δε δίλογοφ. νοη ϑοάεῃ 
Ἄοοηπεοῖβ ἐν πίστει νΓ περιποιοῦνται, 
“7. 2 Τίπι. ἱ. 13. 

Ὗν. 1τ4-6. Τμεβε ρεπεγαὶ ἀϊγεοιίοηβ 
Ψ»11 δεγνε γοῦ 88 ἃ ριυϊάς ἴῃ τῆς δάπιϊη!β- 
τρδτίοη οὗ τε μυχοῦ ἀπ|}} γοῦ 5εα πῖς. 
Υους σἤδγρε ἰ8 οπε οὗ ἰγαηβοεηάεης ἱπ|- 
Ῥοτίδηςθ. Τῆς ΟΠυσοῇ 8 ηο πυπιδῃ ἰη- 
διετυϊίοι : [Ὁ ἰ8 τῆς Βουδεποϊ]ά οὗ αοά, ἀπά 
8150 ἴπε πιεᾶπ8 ῬΠεγεῦν ἴῃς ρόνεῖ οὗ ἔπε 
Ἰποαγπδίίοη 18 ἀνδι]δθ]α ἔοσ τηδη᾽ 8 υδα. 

Μες. 14. Τῆΐβ νεσβε πλᾶκεβ ἰξ οἶεασ ἴπαὶ 
Τιπλοιπγ 8 ροβί τίου νν88 ἃ [απ ροσᾶσυ οὔ; 
ἢ ννᾶ8 δοιίπρ 28 81. Ρδ0}᾽8 τεργεβεηίδενε 
δὲ ΕΡΒεβὺβ ἴο ““Ρυϊ ἔδεπι ἴῃ τεπηετιῦσαποα 
οἵ ἊΣ ψνγ8 ΨὨϊο ὃς ἰπ ΟἾγίβι" (1 Οοτσ. 
ἦν. 17). 

ταῦτα δδ8 ἃ ῥτίσηδτΥ ταοίεγεηςς ἴοὸ ἔπε 
Ριεσοάϊηρ ἀϊτεςιίοβ τεραγάΐϊηρ ρυδὶῖς 
Ργάγειβ ἂἃπὰ Οδυτζοῦ οἱῆοετθ; δυὲ τἴ ηᾶ- 
ΤΌΓΑΙΪΙΥ ἱποίυάεβ τπε οἱ] οννπῷ βυρρὶε- 
ΤΕ ΠΙΔΙΥ τεπιδικβ. Εοτ 8 υϑε οὗ γράφω, 
ἴῃ Ρίδος οὗ ἴδε ερίβίοϊαγν δοτγίβι, 5ες ε8- 
Ρεςία!ἶγ 2 Οοσ. χἰϊὶ. 1ο, αἰϑδο 1 Οογ. χίν. 
37, 2 Οοτ. ἰ. 13, ΘΔ]. 1. 20. 

ἐλπίζων... βραδύνω [5 ρατεπιβειίςαὶ ; 
ἃηα ἐχργεββεβ ἂἃΐ οὔςε Δῃ ὄχοῦβε ἴος ἴδε 
γεν! ἀπά ἱποοπιρίεἴεπεββ, ἔσοπι οτς 
ῬΡοϊπε οὗ νίενν, οὗ τῆς ἀϊγεςτίοηδ, δηὰ 4180 
8η εχρεοϊδιίοη ἴπδῖ {ΠΕῪ ἃγεα βυϑῆςίεπι το 
δεῖνε ἴΠπεὶγ [ΠΊΡΟΓΆΣΥ ρυτροβε. 

ἐν τάχει: τάχιον, ᾿ς ἢ ἰ8 τεδὰ ὈῪ 
Τί βοἢ,, ἰδ, δοςογσάϊηρ ἴο Β[488 (Ογαρεριαῦ, 
ῬΡ. 33, 141, 142}, Δη ἱπδίδπςε οὗ {πε ἰη- 
τεηδβῖνε οἵ εἶδῖῖνε υ86 οὗ {πε σοτηράᾶτγαῖίνε: 
“΄. βέλτιον 2 Τίη,. '. 18. ΤΗΪΐΒ νίενν 18 
τεὐεοῖϊεά Ὁγ ΝΥ Ϊπες- Μουΐϊΐοη (Ογανενιαν, 
Ρ. 394) Δηά ΕἸ] ςοῖς ; δυϊ τπεὶς ἐχρίδηδ- 
ἰοηβ ἂγε ἔδι-εϊοῃεά : ““Μοτῖς αυϊοκὶγ, 
βδοοποσ, ἔπδη ἴδοι νὴ περὰ πεβε ἰη- 
Βίγυς ΟΠ 85,᾽ “δοοπεσ ἴῃδη 1 απεϊοὶραῖε "". 
ϑεε δἷβο ]. Η. Μουϊϊοη, Ογαρεριαν, νο]. ἱ. 
ῬΡ. 78, 79, 236. 

γε. 15. ἵνα εἰδῇς... ἀναστρέφεσθαι: 
18 ἃ πιδῖτεσ οὗ ἰηάϊετεηος Ψ Βεῖπος να 
τεπάες ἄοισ νιϑη ομρλΐ ἰο δεῆαυς ἐΐδρι- 
ϑδεῖυες (Ἐ.Ν.), οὐ ἀοιῦ ἐπομ ομρλέεςέ ἰο 
ὄσμαυε ἐλγεε (ΑΟΝ.; ἘΕΝ. πι.). [τ νναβ 
Τἰ ποι γ᾽5 ἀπῖν ἴῸ σᾶτγν οὐἱ [πς Δροβεθ᾽ 8 
ἀϊτεοτίοηβ, ἀϊγεσείοπβ τεϊδιϊης ἴὸ τῆς 
1ἴπ, ἀναστροφή, οὗ 16 Ομυτοῦ. Ηἰδ 
ἄναστι ΜΟΙ πεοεββασι νυ τεδοὶ οα 
τδὶ οὗ ἴῃς Ομυτοῦ. 8:ε ἴῃς ὟΝ εβίεγῃ ἰῃ- 
τεγροϊδείοη ἴῃ αῤῥαγαέ. ογὶέ. 

οἴκῳ θεοῦ: ἐλε ἀομεελοία, Ῥετῆδρβ, 
ταῖπες τπδη ἐλς ἤομδε, οΓ Οοά. ἴῃ νὶενν 
οὗ τῆς ρῥγεναι ηρ ραυοὶτν οὐὨἨ δγεῖοϊεβ ἴῃ 
1686 Ἐρίβεϊεβ, οὔς οδηποῖ ἰδὺ βίσεββ. οὔ 
ἴδε δῦβεπος οἵ τῷ δείογε οἴκῳ, 80 88 ἴο 
τοηάεσ, α ἀομϑδε ὁ Οοά Ὡ:μεὰ ας ἰς ἐδ 
Ομεγοῖ, εἰς. οἶκος τοῦ θεοῦ 15 Δ]- 
ΨΆΥΒ ἔουηὰ εἰβδενῃεσε. Τῆς ΟΠυτγοῦ ἰδ 
Οοά᾽ 8 οἶκος, ΩΣ 1]. 6; αοά᾽ 5 κτϑι: 
κητήριον, ΕΡΠ. ἰΐ. 22; ἃ ναὸς ἅγιος, 
ἘΡΗ ἤν 21; ναὸς θεοῦ, τ Οος. [ἰϊ. δ, 2 
(ον. νὶ. 16; ἃ μεγάλη οἰκία, οἵ νος ἢ 
αοὰ [8 ἴδε δεσπότης, 2 Τίπι. ἰΐ. 2ο; 8ῃ 
οἶκος πνευματικός, 1: Ρεῖ. ἰἱ. 5. 

Τῆς Ῥοάγ οὗ {πε Οδυςι, τὸ σῶμα 
ὑμῶν, ἰΒ ἃ ναὸς ἁγίον ὕματος (1 Οοτ. 
νι. 10); δπὰ (δες υπιᾶη Ὀοάν οὗ [εβ08 
8 ἃ ναός (70 Πη ἰΐ, 21); Ὁαϊ ἰϊ ἰ8 ποξ ἴῃ 
δοοοτάδπος ννἱτἢ ϑογίρτυγαὶ Ἰδηρυαρε 50 
ἴο ἀεβογῖίθε τῆς Ὀοάν οὗ δὴγ ἱπάϊνιάυ αἱ 
ΟὨ τ βείδη. 
οἴκῳ. .. γμλν» “Τῆς πουη ννὩϊο ἢ 

ἔοττηβ ἴῃς ρτγεάϊοαϊβ ἱπ ἃ τεϊαϊίνε βεη- 
ἴεπος, Δηηοχεά ἔοσ (ἢ6 ρυτροβε οὗ ἜἼχρὶδ- 
παιίοη (ὃς... ἐστίν), βοπλειπηεβ ρίνεβ 
118 ονῃ φεπάδεσ δπὰ πυσῦεσ ἴο τῆς ταΐδ- 
εἶνε, ΌΥ ἃ Κὶπά οἵὨ αδισαςιίοη᾿" (ὙΝίπετγ- 
Μουϊίοη, Ογαρερεαν, Ῥ. 206). 

θεοῦ ζῶντος : Α ςοπβίδηι Ρῆτγαδβε, οὐὺ- 
οὐτίηρ ἀραίπ ἱν, το. 

στύλος καὶ ἑδραίωμα κ-τ.λ.: ΤῊς νἱενν 
οἵ Οτερβοῦυ Νββεη δῃηά Οτερ. Νᾶζ. τμδῖ 
στύλος πεῖς τείετβ ἴο Τί πιοιϊἣυ ἀοε8 ποὶ 
πεεὰ τεδυϊατίοπ, αἰ πουρ ἢ δῃ ΘΑΓΙΥ ταΐετ- 
εποε ἴο τ ϊβ ραββᾶρε ἴῃ ἴῃς [,εἰῖοεῖ οὗ δα 
ΟΒυγομεβ οἱ Πγὸπβ ἂπά Μίεπης (Ευ8. 
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ΒΗ εΓροαὶν, ΟΣ 6. καὶ " ὁμολογουμένως μέγα ἐστὶν τὸ τῆς ’ εὐσεβείας " μυστήριον " 
; Μαςς. ἰὼ. ὃς 11 ἐφανερώθη ἐν σαρκί, " ἐδικαιώθη ἐν πνεύματι, " ὥφθη ἀγγέλοις, 

Ει 
Τίπι. 11, 2. 

κ 8ε6 ποῖα. 11980 ἱ, 3:1. Ηεδ. ἰχ. 46, : Ῥεῖ. ἱ, 20, τ ]οδη ἱ. 2, 1. 5, 8. τὰ Ῥε. ἱ. (11.) 6, Μαῖιι. 
χὶ. 19 τ [υκὲ νἱ [μυΐς νἱ!. 29. Ὁ [κυκο χχὶν. 34, Αςίδβ ἰχ. 17, χἰϊΐ. 31, χχνί. τό, : οσ. χν. 5, 
6, γ,.,8, Ηεῦ. ἰχ. 28. 

1 80 ΜΝ ΟΑΛΟὐΕ τα τ, 17, 73ν 181, 888.) ὈΟΉ., Βγτβοί τας, ρο., Οτ ως, ἘρὶρΒ., Τῃεοά, 
Μορϑβ., ὥγσ. ΑἹ. ἰδεγαῖυβ Ὠίδσοηυβ (οἶτς. 560 Α.}.), Βνγευίαγέμνι σαμδας ΝεΞί. εἰ 
Ἐπίγεκ., το, βαγβ, “ος ἰεηῖροσς Μδοβάοηϊυβ Οοηῃβίδπεπορο  δηι8 ερίϑοοραβ, ἃὃ 
ἱπιρογαίοσε Απαβίδβίο ἀϊοίϊζυς Ἔχρυΐβυβ, ἰἀπαυδηλ ἐνδηρο]α ἐλ βαββεῖ, ἃ τηλχίπια 
{Πι4 ἀροβίοιὶ ἀϊσῖαπι: φηΐ ἀῤῥαγμέΐ ἐπ σαγπε, γμσεϊβοαέμς ἐπὲ ἐπ εῤὶγμ. Ἡης δηἰπὶ 
ἱτησηυΐαββα, υδἱ Παδεὶ ἰὰ εβὲ, φμὲν πῃοηοβυ δῦυπιὶ σγαεουπι, {Ππξογα πιυϊδία Ο ἰῃ 
Θ νετιίββε, ἃ ἔεςϊ58ε, Θζ, ἰὰ εϑὶ ἀδης, αἱ εβϑδεῖ ἤεης ἀῤῥαγμΐίέ ῥέγ εαγηενε᾽"; ἃ 
τεϊβδεινς ἰ8Β ἑουπὰ ἴῃ 5 Ὁ, βυτβς!-ἐχῖ, Ἄστῃ., 411 1,διίη Εδίμετθ; ὃ Ὦ", φνοά, ἃ, ἔ, 5, 
νρ.; θεὸς δ εχ ΠΟ. .ΚΙΙΡ, ΟἾγγβ., Τπάτγι., ΕπιΠαϊῖα8, Πδπιαβο., ΤὨΡὮΪ., Οες., 
Ῥιάγτηυδβ, ατερ. Νγββ. 

Η. Ε. ν. τὴ ἀρρὶΐεβ στύλος καὶ ἑδραίωμα 
το ἴῃς πιαγίγτ Αἰίδῖυ8. στύλος δά5 οὗ 
σουζδε ἃ Ρεγβοηδὶ σαΐδγεηος ἰη (Ἷδ]. 1.0; 
ΖΓ αἶδο Κδν. 111,12; δὰξ ἴὲ 18 οὨ] ἀἰ8ῃ τὸ 
ΒΌΡρροβε τῃδλι πῃϑίδρῃοσβ πᾶνε ἃ οοηβίδηϊ 
ναϊυὰθ ἴῃ ἴῃς ΒΙδ]ε. ἩΗοΪ Ζπιαππ᾿ 8 806- 
εϑιίίοη ἴμπαὶ στύλος ἰ8 ἰῃ ἀρροδίτίοη ἴο 
εοῦ ἰ8 τί ΚΕ τεὐεοιϊεά Ὁγ νοη ϑοάεπ. 
Τα οἴδυδε ἰδβ, οὗ οουγβα, ἰῃ ἀρροϑίτίοῃ 

ἴο ἐκκλησία νος ἰδ Όγ ἃ κίπάτεά πηεῖᾶ- 
ῥμος οαἰεὰ ἰπ 2 Τίπι. ἰΐ. το ὁ στερεὸς 
ἐμέλιος τοῦ θεοῦ. ΤῊ] ἰαϊῖετ ρδβδᾶρε 

βυρρεδῖβ ἐπὶ ψῈ δβδῃουϊᾷὰ ἤεγε τεηάεσ 
ἑδραίωμα ργομηά οἵ δαξὶς ταῖπει τἤδη 
σίαγ (ΚΝ. πὶ»). ἑδραῖος ἰδ τεπάετεά 
εἰεραάαεὶ εἰϑενετα. θὲς τε. δηὰ εἜ- 

οἰΔΠν Οοΐ. ἰ. 23 (τεθεμελιωμένοι καὶ 
ἵβραϊοῦ, εἰγ. Ἡοτι, ΟἈγισίίαπ Ἐσεϊεδία, 

. 174. 
Ῥ Τὰν ἐγμίκ, ἡ ἀλήθεια, 45, 25 ἢΔ5 Ὀεξδη 
αἰτεδάν βιαϊεά, ἃ ἰεοΐπιςδὶ Ὁ γίβείδῃ οοη- 
ποιρίίοη ἰῃ τῆς Ῥαβίογαὶβ, ἀπά ἢδ85 ποῖ ἃ 
νᾶσος τείεσεπος τἤδη πε ΟἸγίβείδη τενε- 
Ἰαϊίοπ, ννηϊοἢ ἰ5 ἐδ ἐγμέδ ἴῃ 80 782. 88 
ἴ Πᾶ8 δε τενεαϊεὰ. Τῆς Οδυτγοῆ, οἵ 
τῆς οἷά ςονεπδηϊ οζ οὗ ἴῃς πον, ἰ8 ἴῃ 6 
ἀϊνίπεῖν Τοοπϑεϊτυξεά Πυπηᾶπ ϑοοίεῖν ὉΥ 
ΒΟ. τς δυρροτῖ δηά πιαϊπίεμδησε ἴῃ 
τῆς ννογ]ά οἵ γενεαϊεᾶ ἴγυτἢ 18 οοηἀϊεϊοπεά. 
Ττυῖὰ 1 σενεαϊεά ἴο ἰβοϊαις ἃ ἱπάϊν! ἀυδ(5, 
ὯΟ πιαῖϊζοσ πονν πυπηούουβ, νουἹά ὃς ἀϊ5- 
βἰραιϊεὰ ἱπ ἴῃς ννοτϊά. Βαῖ ἴπ6 Ὀϊνίηε 
ϑοοείεϊν, ἱπ ΠΙΟἢ ἴτ 15 φίνεη δη οδ)εοῖίνα 
εχίβίεπος, αἴ οὔςθ σοπλρεΐβ [Ὡς νου] ἴὸ 
ἴακε Κπονϊεάρε οἵἉ ἰξ, ἀπά δββυγεβ ἴδοβε 
Ψῆο τεςεῖνα ἴῃε τενεϊδιίοη τπδὶ ἰξ ἰ5 ἴω- 
ἀερεηάεηϊ οἵ, ἀπά εχίεγηδὶ το, ἰμεστηβεΐνεβ, 
δῃὰ ποῖ ἃ πιεῖε ἔδπου οὗ τδεῖγ οννῃ. 

Βεηρεῖ ρυῖβ ἃ []] 8ῖορ δἱ ζῶντος δηὰ 
τεπλονε8 ἰξ δέξεγ ἀληθείας, πηακίπρ τὸ... 
μυστήριον {πε 583.) εοῖ οὗἩἨἁ τΠε βεπίθηςε, 
δἀηὰ στύλος. μέγα τῃε ρῥτεάϊοδίε, 
Τῆς τηγβίεσγυ, εἴσ., 18 ἴε ΡἱΠ ας, εἴς., 

διὰ ςοπίεβρεάϊγ ρτεδῖ,᾽᾿ μέγα δείΐηρ υϑεὰ 

85 ἰῃ τσ Οος. ἰχ. σὰ, 2 Οοσ. χί. 15, ἴδε ννῃοῖς 
εχργεββίοη δείηρ δαυϊναίεης ἴο πιστὸς ὃ 
λόγος καὶ πάσης ἀποδοχῆς ἄξιος. Ηε 
αυοίεβ ἴτοτη ΔΌΡΙὶ [,ενὶ Βαγοεϊοηΐία δηὰ 
Μαϊπχοπίἀεβ ρδγα εὶ εχργεββίοωβ Ἴοη- 
ςογηΐπρ ῥγεσερίβ οὗ τῆς ἴ,νν, “)}μπάα- 
"πεπίμηι νιαρημηι δὲ οοἰμνιπα υαϊδάα 
ἰερὶς," ἀπὰ ἃ βαϊκίηρ ρῆγαβε ἴσοπὶ [τεη- 
δει8, Ηαεν. ἰἰϊ. τι, 8, Οοίννπα ἀμίδα 
εἰ βηνιανιδμίμνι ες ἐςίας ἐδ ἐυαηρείέμην, 
στύλος δὲ καὶ στήριγμα ἐκκλησίας τὸ 
εὐαγγέλιον. 

νεῖ. 16. Τῇαε οςοππεχίοη οὗ τδουσῆς 
1168 ἰπ ἃ ἔεξεϊϊπρ (πὶ τῆς ἸΟΗ͂Υ ἴεστβ ἰπ 
ὙΠῖὶς ἢ τἴ8ς ΟΠ ΌτΟἢ ἢδβ θεεπ υδὲ δροίεῃ 
οὗ τῊΔΥ ἀεπηαπά ἃ ᾿ἰυδβιβοδίίοη. Τὰς 
βέμγ δα! ΜΒΙοΝ πο νωτε 18 στύλος καὶ 

αίωμα ἰ86 ποῖ ἃ ρῃξ {Πίηρ ποῖ δη ἰῃ- 
νέα την πιδείς; ἔτλε ΠΝ ἷβ, πιοσὰ 
ΘΧΡΙΕΒΒΙ͂Υ, τὸ τῆς εὐσεβείας μυστήριον, 
ἐμε γευσίαίΐοπ ἰο νιαν οΥΓ ῥγαείεαί τεϊἐ- 
Εἰοπ; πὰ, Ὀεγοπὰ γεᾶ οἵ πᾶὺ, ἴδμΐο 
τευῖῃ, τΠ]18 τενεϊδιίοη, ἰ8 ζτεαι. ΨΥ πεῖ ες 
γου δεῖϊενε ἰξ οὐ ποῖ, γοὺ σδηποῖ ἄδην 
ἴμαε τὰς οἱαίπιβ οὔὐἠ ΟΠ βιίδη! ιν δῖα 
ἐτεσηδηάουβ. 

μέγας ἰ5 τατε ἰπ Ρδαὶ: (Εοπι. ἰχ. 2: Σ 
Οος. ἰχ. ἱσ, χνΐ. 9; 2 Ὅος. χί. 15; ΕΡὮ. ν. 
32; 1 Τίπ,. νὶ. 6; 2 Τίπη. ἰϊ. 2ο; Τίς. ἱι. 1.3). 
Τῆς πεᾶγεβὲ ρδγα!!εὶ ἴο {πε Ῥγεβεπὶ ρ88- 
βᾶρε ἰβΒ Ερῇῃ. ν. 32, τὸ μυστήριον τοῦτο 
μέγα ἐστίν. ὅεε ποῖς οὔ νεῖ. 9. Ου 
εὐσέβεια, 5εε οἤδρ. ἰΪ. 2. 

ΠΝ ε δββυπὶς παῖ ὅς ἰβ τῆς τίμιε σεδά- 
ἴηρ, ἰξ ἰ8 ἀϊδῆςυϊε το ἀνοϊ ἃ τμὲ οοποϊυβίοη 
πὲ ψῃδὶ [Ο]οννΒ 15 ἃ φυοϊαιίοη ὉΥ 81. 
Ῥαδαὶ ἔγοτι ἃ ῥσγίπλίεῖνα οσεεὰ ΟΥΓὁ Βυπητ Δ ΥΥ 
οὗ τἢε οἢὶεῖ ἑλοῖβ το θὲ δεϊϊενεὰ δϑουῖ 
7εβθὺ8 ΟὮσίβε. Απὰ οπα ἰβ ἰεπιριεὰ ἴο 
ςοπ)͵εοῖυγε ἴπαΐ ἀποίπες ἑγαρπιεπὶ οὗ τς 
ΒΑΠΊΕ ΒΕ ΠΊΠΊΔΤΥ 8 αυοϊαὰ ἰῃ τ Ῥεῖ. ἰἰ. 18, 
θανατωθεὲὶς μὲν σαρκὶ ζωοποιηθεὶς δὲ 
πνεύματι. ὅς, τ[Πεπ, ἀοε8 ποῖ ἔοτγτι ρατῖ οὗ 
τε αυοίδείοῃ δὲ 411; ἰξ 18 βι ΡΥ ἱπῖζο- 
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“ἐκηρύχθη " ἐν " ἔθνεσιν, ἐπιστεύθη ἐν κόσμῳ, " ἀνελήμφθη “ ἐν ο Οδ!. ἱΐ. , 

ἱ, 23. ΡΜετικ χνὶ. 19, Αςῖ ἱ. 2,11, 22. 

ἀυςίοτγ, ἀπά τεϊδλιῖνα ἴὸ {δε βυδ)εςϊ, 
7Ἔδβὺ8 Ομγίβε, ννβοβε ρεγβοπδιν ννᾶβ, ἴῃ 
ΒΟΠΊΣ ἴΕΙΤΏΒ, ἐχργεδϑοὰ ἰπ ἂῃ δηϊεοεάεηςϊ 
βεπίεηςε ψῃϊοἢ 81. Ραὺὰ] μᾶ8 ποῖ αυοϊεά. 

ΑΒΔ ἴῃς ρδββαρε βιδπάβ, πεσε ἂζε ἴδγες 
Ρᾶϊτβ οὗ δπειπεῖς τπουρδίδ: (1) (α) τῆς 
βἤεβἢ δπὰ (δ) τς δβρίγι: οἱ ΟὮσίδβι, (2) (α) 
δηρεὶβ δηὰ (ὁ) ἀεπηε]εδ---ἰῆς ἔννο εχ- 
ττεηλοδ οὗ τῆς ταιϊίοπαὶ οσεδιίοη, (3) (α) 
πε νοσϊὰ δηὰ (ὁ) ρίοσγ. ἴπ δποῖδεῖς 
Ῥοΐπι οἵ νίενν, ποῖα 18 ἃ οοππεχίοῃ ἢὲ- 
τνεδη 2 α δηά 3 ὁ, δηὰ Ὀεΐϊψεεη 2 ὁ δηὰ 
3α. Αβρδϊῃ, ΨῈ τῇλν ΒΑΥ τπδὶ νγὰ ανε 
Βεῖε δεῖ ἔοσίῃ (1) τῆς Ἱποδγηδίίοη ἴῃ 
186}, (2) [8 τηδηϊεβιδιίοη, (3) [18 σοηβ6- 
ἦθερος ΟΣ στεβυ!, 848 αῇεοιϊίηρ πδῃ δηὰ 

Τῆς δηκεμεβίβ Ὀεΐνεεη ἴῃς σάρξ ἀπὰ 
πνεῦμα οἵ ΟὨίβε ἰ8 ἄγαννη, ἱπ δά άϊείοη τὸ 
Ι Ῥεῖ. {. τὸ; Ἡραῖ Ἀν Κοπ  5; 4: τοῦ 
γενομένον ἐκ τὸς Δανεὶδ κα' 
σάρκα, τοῦ δρισϑέντος νἱοῦ θεοῦ ἐν 
δυνάμει κατὰ πνεῦμα ἁγιωσύνης. γε 
ςδηηοί ἰεᾶνε οὔϊ οὗ δΔοοουηί ἰπ ἀϊδουδδίηρ 
1ε8ε ρϑββᾶξεδθ ἴῃ ρᾶσζδὶεὶ ἰῃ τ Ῥεῖ. ἱν. 
6, εἰς τοῦτο καὶ νεκροῖς «ὐηγγελίσϑη 
ἵνα κριθῶσι κατὰ ἀνθρώπους ᾿ τν 
ζῶσι δὲ κατὰ θεὸν πνεύματι. ἜΘ 
πνεῦμα οἵ ΟἸτῖϑί, 48 τᾶ, ἰῃ ἔπεβε Ρ88- 
βΆξεδ τηε8Π8 Ηἰβ ἢυπιλη βρίτἰξ, (ἢ πδέυτ- 
Αγ ρεττηδηδηὶ βρίτείτια] ραγὶ οὗ ἃ διιπχδῃ 
Ῥεσβοῃδ νυ. 8.66 4801 Οοσ. ν. 5. 
Ἰφανερέθη ἐν σαρκί: Ηε Ψψῆο Βλά 

θεέ ἔτγοωι 411 εἴεγη νυ “ἢ τῆς ἔοτπη οὗ 
Θοὰ" Ὀεςλπις ςορφηΐβδῦ]ε ὉῪ τῆς 1ἰτϊτοά 
κὐωνε ἠβρνεύφα! παϑρα ἐν ἢ γε τι 
σαρκ. ρτίας (Εοπι. νἱϊ!. 3), Ἄτηδ 
"παπὶζεεε η ἐπα ετὰ, σὰρξ ἐγένετο (]οδπ 
ἷ. 14). φανεροῦν ἰδ υδεὰ ἴῃ ςοηπεχίοι 
δέος ΟὨσίβϑε ἴῃ ἔους δϑβοοίδιίϊοηβ ἰπ ἴῃς 
Ν.:- 

(1) 26 βεζγε, οἵ ἴῃς οδ)εςτῖνε ἕδοϊ οὗ (πε 
Ιποαγπδιίοη: ἰόβη ἱ. 31 ()), Ηςδ. ἱκ. 26, 
ι Ῥεῖ. ᾿. 20, 1 ]οἤη ἱ. 2 (15), 1}. 5, 8. 

(1) οἵ τῆς τονεϊδιίοη ἱηνοϊνεὰ ἰῃ δε 
Ἱποαγπδείη : Εοπι. χνὶ. 26, (οἱ. ἱ. 26, ἱν. 
4. 2 Τί τα. ἰ. το, Τίς, ἱ. 3. Ν.Β. ἰπ Εοπι. 
δηά ΟοΪ. τῃε νετζῦ ἰβ υϑεά οὗ ἃ μυστήριον. 

(3) οὐ τς ροκιί-σεβυγσεσείοα ἄρρεᾶγ- 
ἃποςβ οἵ ΟἸσίϑεὲ, ψνῃοἢ νοεῖς, ἴῃ ἃ 8εη8Ε, 
τερεϊ ἰοηβ οὗ ἴῃ τηαγνεὶ οἵ ἴηε Ιποᾶγπᾶ- 
ὕοη, 848 δεὶπρ τηδηϊίεδεδιίοηβ οὐ τῆς 
Ὀηϑεεη: Μαδκ χνὶ. 12, 14, ]οῇη χχὶ. ἱ 

(Ὀ[8), 14. Ε 
(4) οὗ τὰς ϑεοοηά Οοπιίπρ, ννῆϊςοἢ νν}}] 

Ὀε, 845 (ὯΣ 285 πιᾶῃ οδη [οἷ], Ηἰβ ἤπδὶ 
τηδηϊεδιδιίοη : ΟΟἱ. 111. 4, τ Ῥεῖ. ν. 4,21 
7οΒη 1Ϊ. 28, 11}. 2. 

{.1 (ος. 
ἰ. το, (οἱ. 

ᾳ ζυκε ἰχ. 31, Σ Οος. χν. 43, ῬΒΪ!. ἱν. το, ὁο δ. 4. 

ἐδικαιώθη ἐν πνεύματι: ἠγοο οτ 
ῥγομποννεεὰ ἐὸ δ νἱρκίεομς ἐπ Η!ς δπίρλεν 
παΐμγε. ΤὮς δεδϑῖ ραγαδὶ]εῖ ἴο τηϊβ υδε οὗ 
δικαιοῦν ἰΒ ΡΒ. ]. (11.) 6, ὅπως ἂν δικαιω- 
θῇς ἐν τοῖς λόγοις σον, αἰδο Μαῖϊ. χὶ. 19 
Ξῷ [κὸ νὶ!. 35. Ἧνε δἵε ποῖ Ἵπείεὶεά τὸ 
δεδυτς ἴπᾶῖ ἴῃς ἐν Πῶ8 ἴπε βαπὶῈ ἴοτος 
Ὀείοτε πνεύματι ἰῃδι ἰξ ΠΔ5 Ὀείοτε σαρκί; 
τῆς τερεκοη οὗ τῇς ρῥγεροβίτίοη ἰβ ἄυς 
ἴο ἃ εἶς πεςὰ οἵ τηγτῃτηὶς εἴεςι. ἢ να 
ἃτε δδκεά, νύμεη ἀϊὰ τΠϊ8 δικαίωσις ἰδἷκε 
Ρίαςε ἡ ννὲ γτερὶγ ἴδε ἰξ ννὰ8 οἢ ἃ τενίενν 
οὗ τς ψΠοῖς οὗ τὴς Ιποδιπαῖς 1.1. Τῆς 
Βεᾶνεπὶγ νοίςε, ἐν σοὶ εὐδό; ,. Βεασά 
ὟΥ υπηδῃ οἄσβ δ ἴῃς Βαρείβηι δηὰ ἂἱ {πε 

ταηϑῆρυτγαιίοη, τισὶ πᾶνε θεέ Βεαγὰ 
δῖ Δὴγ πιοπιεηῖ ἀυτίηρ ἴΠε οουτδε οὗ ἴδοβε 
“ β'Π1ε88 γὙδᾶτ8᾽. Ηδ ννὰ8β ει ρῃ τίς ἢν 
ὁ δίκαιος (Αςἰ8 [1]. 14, χχίϊ. 14; Σ᾿ Ϊοδῃ 
1, 1. 8566 αἷδο Μαῖς. [ἰϊ. τς; [οδη χνί. 
10.) [τ 18 ἐπουρῇ ἴο πηεπείοη τἱβους 
ἀϊβουδδίοη ἴῃς ορίπίοπβ ἴπαὶ ὕύματι 
τείεγβ (α) ἴο τς Ηοῖγν ϑρίσί:, οσ (ὁ) ἴο 
τῆς ὈὨϊνίπα ἘΠΌΒΆ ΝΥ οὗ Οδτείβι. 

4: ΕἸ] σοῖς ρΡοὶπῖβ ουὖἱ 
παῖ πῃ ἴῃεβς ἴἄτες ραΐγ οἵ οἴδυδεα. ἴῃς 
ἢτβὲ πλεῦρες οἱ ἐδοβ σήουρ ροίΐηῖθ ἴὸ 
ἐαγέλὶγ τεϊδιϊοηδ, [Β 6 δεσςοπὰ ἴο ἀσανεηίν. 
80 τδδλῖ ἴπεβε ννογὰβ ἀγγέλοις 
τείεσ ἴὸ ἴς ἕδος πᾶς τῆς ἱπολγηδιίοη 
ΨΆΒ “Δ βρεοίδοϊβ ἴο δῆρεὶβ᾽" 45 ννῈ]}] 48 
“ο πξη ᾿᾽; οἵ τδίποσ, 256 εᾶῃ Βογηλχεὰ 
ποῖεεδ (Οονηνι. ἐπε ἰος.), ὥφθη ἀπὰ ἐκηρύχθη 
τρατῖκ τῆς ἀϊβετγεηος 10 τῆς σοτηπηυπηίςα- 
τίου οὗ τπὸ ΟὨγιβιίδηῃη Ἐενεϊδιίοη ἴὸ 
δηρεῖβ5---ἴδε τλιίοπδὶ ογεδίαγεβ Ὡεᾶγεβί ἴὸ 
6οά---ηά το τς Οεπεῖ]ε8---γίῃεβὲ ἔσοπι 
Οοά. “Τῆς τενεϊαιίοη το Οεηεϊεβ ἰ5 
ν»ράξαία, ὉΥ ῥτεδοπίηρ. . . ἢ ἴδε τενεΐδ- 
τἴοπ το ἔπε πίρμος ογάεγβ οὗ οζεδλιεὰ 
ἱπες!!ρεηςεβ 18 ἐρυμδϊαΐθ, Ὁ νἱδίοπ.᾽" 
[τ ννᾶδ 88 πιυςἢ ἃ δουζος οὗ νοπάεγηεδης 
ῖο τῆς Ἰδϊίογ 8ἃ8 ἴο πε ἴοττηεσ. 8546 ἃὲ 
Ρει. ἱ. 12. Τῆδ δηρεῖὶβ νῇο ρτεεῖϊεὰᾶ (πε 
Βιπῖῃ (κα [1. 13), ψνῆο πχὶπίβιοτεὰ δὲ 
τῆε τεπηριαιίοηβ (Μαδῖς. ἰν. τι, Μαγῖκ ἱ. 
13), βιτεπρίπεηπεὰ Ηἱἰπὶ ἱπ Ηἰβ ὍζοηΥ 
([μὐϊκς χχὶι. 43), ῥτοο δι πηεὰ Ηἰς Κξδυῖ- 
τεοιϊίου δηὰ βιοοὰ ὃγῪ αἵ {πὲ Αβοεηβίοῃ, 
ἅτε ΟἿΪΥ σι ΐπιρβεβ ἴοὸ ὺ8 οἵἉ “ἃ οἷουά οὗ 
νἸΠε58868 ᾿ οὐ ἡνῆοβε ργεβεῆςα [68118 ννᾺ8 
ΔΙ ΑΥ8 ςοπϑβοίουβ (Μδῖῖ. χχνί. 53). 
ὥφθη ἰδΒ υδυλῖὶγ υϑεά οἵ ἴδε ροαῖ- 

τεβυσγεοϊίοη ἀρρεγδηςεβ οἵ ΟὨ τὲ ἴὸ 
»δη. ϑ8έεε τεῇϊ. 

ἐπιστεύθη ἐν κόσμῳ: Τηΐβ νγᾶ8 ἰπ 
ἰἴβεῖῦ ἃ πιΐγαοῖο. ὅ8ὅεεὲ  ΤὭςββ. ἱ. τὸ, 
7οΒη χν!!. 21. 
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ΔΗετοοαὶν, δόξῃ. ΙΝ΄-τ. Τὸ δὲ Πνεῦμα " ῥητῶς λέγει ὅτι ἐν " ὑστέροις καιροῖς 
δοιυχ Ὁ ᾿ ᾽ Ἐε. ὰ , ο 1 Ὁ Μεῖῖ. αὶ. ἀποστήσονταί τινες τῆς πίστεως, ἦ προσέχοντες πνεύμασι " πλάνοις 

ἮΤΟ καὶ διδασκαλίαις δαιμονίων 2. ἐν ' ὑποκρίσει ὁ ψευδολόγων, " κεκαυ- 
οἾμυκΚο νἱϊ!. 

13,2 Τί). 
ἰΐ. το, ΗςὉ. 1“. 12. 
4 Τδεβε. ἰΐ. ΣΣ. 

ε ἤετε οὐΐγ, ποῖ ΧΧ. 

ἀ 8ε6 : Τίζω. ἱ. 

Ὁ Ηετγε οπἷγ, οὶ 
{2 Μεαος. νὶ. 25, 64]. δε 13, Μαῖι. χχίϊὶ. 28, Μασὶκ χ' 

ε ετγε ΟἿΪῪ δ8 δά). οἹ}. 2 Ἰοβη η ἘΡΒ. ἱν. 14, 
Ἶ : ἐβ ἐἰὸ χίΐ. τ, τ Ῥεῖ. {ϊ αὶ 

1 πλάνης Ρ, 31, 37, Ὀνεπίγ-ἴους οἴδετβ, νῷ. (γγονί 5), β0., ἍΤ). 

Μ πεῖ- Μουϊΐοη ποῖε8 (Ογαρεριαν, Ρ. 
326) τιμαὶ ἐπιστεύθη οδπηοῖ ὃς τεξεισοὰ 
ἴο πιστεύειν Χῷ Ὀυϊ ρῥτεβυρροβεβ ἴῃς 
Ῥῆτδαβε πιστ. Χόν. (}΄. 2 Τῇεββ8. ἱ. 1ο. 

ἀνελήμφθη ἐν δόξῃ: ΤΗὶΐΒ ἰδ ἴπ6 νεῖὉ 
υδεὰ οὗ τῇς Αϑοεπβίοηθ. ες τεῆ. ΟΛ 
ἀνάλημψις [ἑὐκε ἰχ. 51. 

ἐν ΜῈ ἐν 28, ἴῃ (8 οᾶδ6, ἃ ρτερ- 
πδηῖ βεπεε, εἰς δόξαν καὶ ἐστὶν ἐν δόξῃ 
(ΕΙ1.). 8ες αἷβο σε, ἰῶ υνῃϊο ἐν δόξῃ 
δ ἃ Ρειβοηδὶ δἰιγίδυϊς οὗ ἴῃς σίοσυ ἴπδὲ 
δυττουπάβ ἀπά ἰγαπβῆρσυσεβ ἃ ρἱοσίβεᾶ 
δβρίγίταδὶ ρδζβοῃ; δὲ ἰπ τῆϊθ ρίδος δόξα 
τλεδπηβ (Πδ ῥἷδος οἵ βίαϊε οὗ ρίογυ ; οὔ. 
1υκς χχίν. 26, ἔδει. . . τὸν Χριστόν 
.... εἰσελθεῖν εἰς τὴν δόξαν αὐτοῦ. 
ΟΗΑΡΤΕΒ ΙΝ..--ὴνν. 1-5. Ονεσ δραϊηβὲ 

1δ6 ἔυζαγα {τἰυπηρῃ οὗ ἴπε ἰγυτῃ, δββυγοὰ 
ἴο υ8 ὉῪ ἴπε πηϊδῃεά ψνοσί οὗ ΟἨσίβῖ, γα 
τηυδὲ 8εῖ τῆς ορροβίκίοῃ, ρτίενουβ δἵ ργε- 
δβεηῖ, οἵ δες ϑριγί: οὗ οἴτοσ. Ηἰβ διίδοκβ 
δανε Ὀεδπ ἔογεβεθη ὃΥ τῃς ϑρίτίιι οὗ Βοῖϊ 
Ὦε88. ΤΏΘΥ ἅτε ᾿υδὲ πον ἐχργαββεά ἰῃ ἃ 
ἔαλϊβε βρίγίυδι ν νυ ςἢ οοπάεπηπβ Οοά᾽ Β 
ξοοὰ οτεδῖυγεβ οὗ τηδιτίαρε δηὰ ἔοοά. 
ει. σ. τὸ δὲ πνεῦμα: Το Αροβεῖε 

εΣΕ ῬΆ5868 ἴο ἀποίδεσ {βεπια, ἴῃ 6 τηδηὶ- 
[εβίδιίοη οὗ τεϊϊ σίου ἴῃ ἀδιν 116. Τῆς 
ςοηποχίοη δείνεεπ τπΐβ βεοϊίίοη ἀπά {πὰ 
ἰαϑὲ ἰβ ἂἃ5 ἰπάϊοαϊεά αῦονεὲ. Τετγε ἰβ ἃ 
8. ἸΡΒΕῪ αἀνετβαῖίνε ἔογος ἴῃ τῆς σοπηδοῖ- 
ἰης δέ. 

4ἅε ϑῤίνὶε ἴδ τῇς Ηοΐγ ϑρίγιε ΒΟ 
δρβεᾶδκβ ᾿πσου ἢ τἢς ργορδεῖβ οὗ τς Νεν 
Δ ιβρεηβδιίοη, οὐ ψἤοσα ϑῖ. Ῥδὺ] νγᾶβ 
οης. Ηετχε, ἰξ τῆς ἑο!]οννίπρ Ρεορπειίςδὶ 
υἱίεγάπος ὃς δίΒ οὐνῆ, Π6 Βρεᾶκβ 88 ἰζ 
Ῥδὺϊ υὑπάεσς τῆς ργορδεῖὶς ἰπῆμεηος παὰ 
δη δοιϊνιν ἱπάερεπάεπε οἵὐ Ῥαδυΐ! δὰ 
ΔΡοβίϊε. 

ἐν ὑστέροις καιροῖς : Τὰε ἰαέέεν ἐΐνιες, 
οἵ οουγξε, ΠΊΔΥ 6 βαϊὰ ἴο σοσῃδ δεΐοτε ἐλὰδ 
ἰαεὲ ἄαγς, ἔσχαται ἡμέραι (154. ἰἱΐ. 2, 
“Αοίβ 11. σ7, [48. ν. 3, 2 Ῥεῖ. 1]..3; καιρὸς 
ἔσχατος, τ Ρεῖ. ἴ.5; ἔσχ. χρόνος, [υάε 18). 

Βυϊ ἃ οοπιραγίβοη Ὁ 2 Τίπι. ἰἰΐ. Σ, 
ἃ Ρᾶββαβε ΝΟΥ 5ἰπΊ 18 ἰπ ἴοπε ἴο τἢϊδ, 
ἕλνουτε ἴῃς ορίπίοη ἐπδῖ ἴῃς τεγηηβ ννεῦ 
ποῖ 50 ἀϊἰβείησυϊδηεὰ ὉΥ τῆς νυτίεσ οὗ 
τ6 ΝΑΙ. Ιῃ τὴῖβ βοσὲ οἵ ρυορβείίοδι 
ὙΆΓΗΪΩΡ ΟΓΥἨ ἀεπυποίᾳιίοη, ννε ὅγε ποῖ ἰη- 

τεπάδά ἴο ἴᾶκε ἴδε ἤπΐυτς ἴεπδβε ἴοο 
βιγςεγ. ΑἸΠουρ δε ῥγορδεῖ ἱπίεπάβ 
ἴο υἱέες ἃ ννατηίηρ ςοποεγηίηρ ἴῃς ἔπαγε, 
γεῖ ννὲ Κπονν ἴδαϊ ψμδὶ ἢς ἀδοΐασεβ νυν} 
ες πεζελίξεσ ἢς Ῥεϊϊενεβ ἴο δε δἰγεδυ 
ἰῃ δοιίνε ορεγδιίοη. [ε [8 ἃ οοπνεπίίοῃ 
οὗ ργορμεῖοαδαὶ υἱέεσδηςε ἴοὸ ἀεπουποας 
βἰῃβ δηὰ βίπῃεζβ οὗ οης᾽Β ονῃ {ἰπ|ς (τινες) 
ἀηάες {πε ἴοτπι οὗ ἃ ρὑγεάϊοιϊνε νναγηίηρ. 
ΟΥ. ἃ Τίπι. ἵν. 3, ἔσται γὰρ καιρὸς, κιτιλ. 
τ ψίνεβ δῃ δάάϊιίοπαὶ ἱπιρσθββίνεηςββ ἴὸ 
τῆς ατταίρηπιεηΐ, ἰο βιδίε ἴπας τῆς συν 
ῬΕΙΒΟΏΒ ἅτε Ῥαζίπειβ ἰῃ ἴῃς ργεαΐ Δροβ- 
ἴδον, ἴδε ουϊηπηίηδιίοη οὗ τῆς νου 8 
τενοῖς ἔγοση Οοά. 

τινες ἰϑ ἱπι ΟΠ ΑΙΪ νᾶσας. θεὲς ποῖς 
οη 1 Τίπι. ἱ. 3. [ 18 ποῖ υβεοᾶ, 88 ἴῃ 
Εοπι. ἰἰϊ. 3, οὗ δὴ ἱπάεβηϊτα πυπιθετ. 
πνεύ πλάνοις: ΑΔ ἴπε ΟΒυτοῖ ἰ8 

δυϊάεα ατῖρῃς ὃγ {πε ϑρίσγι: οὗ τυ, Ης 
ἰδ ΟΡ ἴῃ Ηἰἴ8 Ὀεπεῆςεπι πχϊπίβῖσα- 
τἴοπϑ ὉΥ ἴδῃς ϑ5ρίτὶϊ οὗ Ἔστοσ, τὸ πνεῦμα τῆς 
πλάνης (1 ]οδη ἰν. 6), ννῆο 18 τὸ πνεῦμα 
τοῦ κ ,» ΏΟΒ6 ἀβεπῖβ ψνοσκ [ὨγοΌ ἢ 
ἱπάϊνίἀυα]8, {πε “ΔΎ ἔδἶβε ῥσορἤεὶβ 
ψΠο πᾶν βοπε οὔ ἱπίο πε ννογῖ ἀ ̓̓  (1 
7οΒη ἰν. τ). 

διδασκαλίαις δαιμονίων τπηυδὲ δε, ἰπ 
118 οοπίεχε, ἀοοίγέμες ἑαμρλέ ὃγ ἀε- 
»ΟΉ5, ἃ σοφία δαιμονιώδης (745. ἰ{]. 
15). ὅ8εε Τεῖῖ. ἐφ Ῥγαεξεγ. Ηαενγεί. 7. 
Ὑηδ ρῆσαβε ἄοεβ. ποῖ μετα πιεᾶῃ ἐοος- 
ἐγίπες αδομέ ἀεπιοης, ἀδτηοτο ο, 511 
1658 ἃτε δεγεδβίδγοῃβ πεγε οδιϊεά ἀδμοηϑβ. 
ΤῊ ἰ8 {πε ΟὨΪΥ ὀσουτεπος οὗ δαιμόνιον 
ἰπ τὴε Ῥαξίογαβ. [πῃ Αςῖβ χνὶϊ. 8 τῆς 
Ψογὰ δδ8 118 πειιίγαὶ οἰ αβϑίσαὶ πηεαπίηρ, 
“ἃ ἀϊνίηα Ὀεϊηρ,᾿" δεὲ αἷβοὸ νεσ. 22; δυϊ 
εἰβενπεῖς ἱπ ἴῃς ΝΙΤ. ἰε 48 τῆς ΓΧΧ 
τείετεπος ἴο ενὶ] βρίγιῖϊβ. Εοσ διδασκ. 
866 ποῖδ ου Ἵἕδρ. ἱ. 1ο. 

νει. 2. ἐν ὑποκρίσει ψενδολόγων: Τῆς 
ἴῆγες ρεπίνεβ ψενδολ. κεκαυστ. κωλ. 
ἅτε Τοοτγάϊπαῖς, δηὰ τεΐεσ ἴὸ {π6 υπΊᾶη 
Δβεπίβ οὔ τῆς βεδυςΐπρ' δρ᾽ τὶ [8 δη ἁ ἀεπιοηβ. 
ἐν ὑποκρίσει ἀερεπάβ οἡ πνεύ δηὰ 
διδασκαλίαις. ΤῊς 8Βρίτίῖδ Ψγοτκ, ἀπά τῃς 
τεδοδίπρβ γε ἐχῃίδίϊεὰ, ἰη ἴπε Ὠγροοτγίδυ 
οὗ ἴπεπὶ τπδξ βρεᾶκ [ἴεβ; δηὰ τῃ!8 ἤγρο- 
οτίϑυ δηὰβ ἀειϊδιϊεὰ εἐχρσγεββίοῃ ἰῃ τερια- 
τίοῃβ βυρρεβίεά Ὁγ ἃ ἴαϊδε δϑοεῦςίβηι. 
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στηριασμένων τὴν ἰδίαν συνείδησιν, 2. κωλυόντων γαμεῖν, ' ἀπέχεσθαι ἱ ἈΕΟΣ αν. 

Σ βρωμάτων ἃ ὁ Θεὸς ἔκτισεν εἰς ' μετάλημψιν μετὰ εὐχαριστίας τοῖς Τθει, ἷν- 

κ Εοηι. χίν. 1:5, 20, 1 Οοσ. νἱϊΐ. 8, 13, Ηςῦ. χὶϊΐ, ο. 

ΑἸ Βουρῃ ἴδε ψενδολόγοι δτε ἱποϊυδεά 
ἴῃ πὲ τινες . . . προσέχοντες, γεῖ ἴδετε 
18 ἃ ἰάτρε 188 οἵ ρεβοῃϑ ὑγῇο ἃσε τεγεὶν 
ἀεςεῖνοά ; Ψ»8ο ἅτε ποῖ δειίνεϊυ ἀεςεϊνίησ 
οἴδεῖβ, δἀηὰ Ψῇο ἢδνε ποῖ ἴδίεη ἰΒς ἱπί- 
δἴϊνε ἰῃ ἀεςεῖι. ὙΠεβα ἰδιῖες ἂὲ ἴδε 
ψενδολόγοι. Εοτ [μΐ8 τοᾶβοη ἰξ ἰβ Ὀεϊζεσ 
ἴο ςοππεςὶ ἐν ὑποκρίσει νἱτἢ προσέχοντες 
{εἰν νου ϑοάεπ) τγαῖμος ἴὔδη ἢ 

νται (Βεηρεῖ, Α14.), τὨουρῇ πὸ 
ἄουδε ῬοΤΏ νεγθβ τείεσ ἴο ἔπ βᾶπιε οἶδββ. 

ἐν ὑποκρίσει οἵ οουγδε ἰΒ ποῖ δάνεια] 
5 ΑΟΝ., εῤεαλένιρ ἰἐδ5 ἐπ Ἀγῥοογίαγ. ΤῊΪ5 
οουἹἱά οὐἷγ ὃς Ἰυβεδεὰ 1 ψενδολόγων 
τείειτεά ἴο δαιμονίων. ΤΗΣ ἀὔβεηςε οἵ 
Δη δγίίο!ς Ὀείοσες ὑποκρίσει πεεὰ σαυβα 
ΠΟ Δβίοῃβῃπηςηῖ. 

λόγων : Τϊδ ννοτὰ ὄἼχρσζεββεβ ρεῖ- 
ῥα τὰ τῶοσα ἔδαπ ψεύστης τς ποιίοη οὗ 
ἀεδηίΐτε ἔαϊθε βίδιεπηεπῖβ. Α πιᾶη πιίρῃι 
δε οπ βοπὶδ οζοδβίοῃβ δηᾶ οἡ βρεςίαὶ 
Ῥοϊπῖβ ἃ ψενδολόγος, α Ξῤῥεαλεγ δὲ τλαῖ 
τολίοκ ὶς ποὶ ἐγμέ, πιὰ γεῖ ποῖ ἄδβετῖνε ἴο 
Ῥε οἰαββεά 48 ἃ ψεύστη μέ ὙΗΣ ᾿ 

κεκανστηριασμένων ν συνε 
δησιν: Ἴπεθε ΒΡεΆκΚεῖβ οὗ [λἰβεποοά ἅτε 
τλάϊοδ!ν υπβουηδ. ὙΒΕΥ ἃ: ἱπ Ψοσδε 
οἂδε ἵδη ἴδε υὑπδορδίβιϊςαϊεὰ πεδίβθη 
ψδοβε οοπβοίεηοα θεᾶγβ υν πε 88 τυ ἴῃς 
ἴανν οἵ ἀαοἀἁ (Εοπι. ἰΐ. 15). Τῆς οοη- 
βοίεπος οὗ ἴδεθεὲ τῆεη ἴἰβ ρεγνεγίεά. 
κεκαυστ. ΤΥ τηεϑηῃ ἴπδὶ {ΠΕῪ ἅτε ῥαεί 
“)κεϊέηρ, ἀπηλγηκότες (ΕΡἢ. ἵν. 10), ἴδει 
ἐκοὶν σοπδείόηος ἐς εαἰΐομς τοτὰ ςοπβίδης 
νἱοϊδιίοη, 48 βκὶπ στοννβ πασγὰ ἔγοτὶ βεᾶδγ- 
ἱπρ (ΑΟΝ., ιν. πι., 8ο Τπεοάοτει); οἵ ἰὲ 
ΤΏΔΥ τηδᾶη ἴπδὶ {πε8ε τηεῃ δογό ὀγαπάεα 
ον ἰΐειν σορμδοίεποε ἐδ δ οισπεγελὲῤ νιαγὰς 
οΓ ἐλε δῤίνὶέ ο ουὶ!, τὴε ἀεν!}᾽ 5. 5εδὶ] (ςἰγ. 
2 Τίπι. 11, 10}, 80 ρεγδαρβ ΕΝ.; δβ8 8:1. 
Ῥαὺὰὶ! ““Ῥοτβ διαπάεά οἡ μίβ Ὀοάν ἴδε 
τΏΔΙκΒ οὗ [εϑ05᾽᾽ (6Δ]. νἱ. 17), ἃ8 “ ΟἾτ81᾽8 
Ὀοπάδβεγνδης "" (1 Οοι. νἱϊ. 22). (80 
ὙΒεορμνΐδοῖῦ). Εἰτῆες οὗ ἴμεβεὲ ἱπίεγργα- 
ταιϊϊοηϑ 8 τῆοτε διϊγαςῖῖνε ἴδῃ ἴπαὶ οὗ 
Βεηξεϊ, (οἸ]οννεὰ ὃν ΑἸΐογὰ, ννῇο ἴδ Κεβ ἱξ 
ἴο πιεᾶπ ἴδαὶ ἑὰς »παγὰς οΓ εγίνις γε 
ὀπγμὲ ἱπίο ἱδένι, 80 τῃμαὲ ἴπεν γε β8ε1}- 
ςοπδεπηπεά. 8ὅεε Τίς. ἱ. 15, 11]. τ. 

ΤΒετῖς ἰβ πὸ βρεςΐβὶ ἔοστος ἰπ ἰδίαν (Βεε 
οὔ οἤδρ. {ϊ. 4), 45 (πουρῇ ἃ σοουγβε οὗ 
ἀεςεϊνίπρ; Οἴδεῖβ βῃου]Ἱά, ὃν ἃ τἰρῃίεουβ 
)υάρπιεηῖ, ταβυῖς ἰῃ ἃ 1ἰο88 ἴο τπεπιβεῖνεβ 
οὗ πιογϑ] βεηβἰ τ νεηςββ. 

νεῖ. 3. κωλνόντων γαμεῖν : ϑρυτίουβ 
Δεςειίςἰδβηη, ἰῃ ἐδ18 πὰ οἵδε ἀδραγίτηθηῖβ 
οὔ "ξε, σπαγδοιϊεσβεά (πε Ἐβδεηεβ ()} βερῇ. 

3,1 Ρεῖ. 
1. τ. 

1Ηετε οοἷγ, βο ΟΧΧ. 

Βεὶϊ. μά. ἰϊ. 8, 2) ἀπά τε ΤΠεταρευῖδα. 
(ΡὨΐο Μὲ(. Οομπέενεῤὶ. 8ὶ 4), ἀπά 411 ἰῃς 
Οἴπεῖ ἔδϊθε βρίγίτυλ᾽ ϑὶ8 οἵ τς Εδϑι; δ8ὸ 
τῆλε τηϊβ ἔεαϊυτε ἀοεβ ποῖ βυρρὶν ἃ βδίε 
δτουπά ἴος πχίηρ ἴῃς ἀδίε οὗ δε ερίβεϊς. 
Αἱ τῆς βᾶπ)ε {ἰπιε, ἰξ 18 ποῖ κεν τπαὶ τπ18 
Ραγιίουϊασ Βδγεδυ ννὰ8 ργεβεηῖ ἴο ϑι. Ρδυ] 8 
ταϊπὰ ψνἤεη δὲ ννᾶβ υτίτηρ τ Οος. νἱϊ. 
245-40; 866 ἐβρεοίδ!ν 38, ὁ μὴ γαμίζων 
κρεῖσσον βξυ κθλρ δυϊ Βί πηι ]τ νίεννβ ἃγε 
ςοηδεπιηεά ἱπ ΟΟΪ., 8εε εβρεςίδι!γ ΟΟἱ. ἰἱ.. 
16, 21, 22. 866 αἷβδο Ηδεῦ. χίϊ., ιν. ϑ8ι. 
Ῥαυΐ πδὰ οοσλα ἴο γεδ]ϊβε ἤονν ἰγγαππουβ 
τῆς ννεακ ὑὕὑσοῖμες οουἱὰ Ὀς; δηὰ ἣς δὰ 
Ὀεοοπια 6858 ἰοϊεγδης οὗ πίτη. 
ἀπέχεσθαι : Τε ροβίεῖνε κελενόντων, 

εονυπαπάδηρ, ταυβὲ ὈῈ Βυρρ᾽!εὰ ἤγουν ἴῃς 
περϑῖίνε κελενόντων μή, εοπυπαπάϊηρ᾽ ποὶ 
-- κωλνόντων. 

ἁ, {. ες. Νυϊψ. ρτεβεῖνες ἴδε δυυϊκινατά- 
πεβ8 οὗ ἴῃς ατεςκ, ῥγολέδεηίίπνε ππδέγε, 
αὐεέήπεγε α εἰδίδ. Βυῖ Ἐδυδίυῃβ τεδὰ 
αὐδεέϊπδρίες, απὰ Οτίρεη ἰπε. οἰ αδοίϊπεμέες 
86 α εἶδα. Ἐρὶρμαπίυβ ἰπϑεγίβ παραγ- 

ν δῆιες βρωμ., ἀπά Ιβἰάοτε ἰη- 
βεζίβ καὶ κελενόντων Ὀείΐοτε ἀπεχ., Ὡς ἢ 
ΔΒ Αἶδο βυσρεβίεά Ὁγ Βεπίϊεγ. Τπεο- 
Ὄναρς ἸῃΒΕΓΕβ βἰ τα Αγ] σὺ λενόντων. 

οτγί οοπ͵εοϊατεβ ἴμδὲὶ ἀπέχεσθαι ἰβ 4 
Ῥείπηϊεῖνα σοτγυρείοη ἔος ἢ ἅπτεσθαι οἵ 
καὶ γεύεσθαι. Ηςε πιαϊπιδίῃϑ [Παὲ “0 
ατεεκ ὑδαρσε 1] ᾿αβι ιν οὐ ἐχρ᾽δῖπ ἐδιδ. 
ςοπιδίηδιίοπ οἱ ἴννο ἰπῆβηϊνεβ, δἄνετδα 
ἴο δᾶοὴ οἵπεσ ἴῃ ἴῃς ἴεηοῦ οὗ πεῖς βεπβε, 
υηάες ἴῃς οης νετῦ κωλνόντων ; δηὰ τΠεΐγ 
)υχιδροπίείοη νους ἃ σοη)υποϊίοη ἱπ ἃ 
βεηίδηοςα οἵ 1Πἰ8 Κιπά ἰ8 δὲ ἰεδβὲ βίγαῆρε"". 
ΒΙΔ88, ἕοννενοσ (Ογαρηεριαῦ, Ρ. 201) Δ]1εζεδ. 
85 ἃ ΡΆΓΔΠεἰ κωλύσει ἐνεργεῖν καὶ [5(. 
ποιήσει) ζημιοῦν ἴοπὶ [υυςίΔη, Ολάγοη, 
82. Αποῖδετγ ἰπβίδηςε οἵ Ζευρτηα, πουρἢ. 
Ποῖ 80 βίδιι προ 88 (Π 18, ἰβ ἴῃ 1ἰ, 12, οὐκ 
ἐπιτρέτω . .. εἶναι ἐν 8:ε 
4|580 1 Οοσ. χ. 24, χῖν. 34 (Τ. .). 
ἀπέχεσθαι, 88 υδδὰ ἰπ [Π΄8 οοππεχίοῃ, βεα 
το. 

ἃ ὁ θεὸς ἔκτισεν, κιτιλ.: [ἰ ἢ28 Ὀδεῃ 
δβκεὰ ννῆγ 8:1. Ρδυΐ ἄοεβ ποῖ ᾿υβιν ὈΥ 
Βρεοϊῆς τεᾶβοπβ ἰἢς υδ6 ΟὗἨ πηλτγίδρβε, 88. 
86 ἄοεβ ες υ8ὲ οἵ ἔοοά. Τῆς ἄπαννεσ 
8Βεετη8 ἴο Ὀε αὶ (πΠς βᾶπιῈὲ βΈΠΕΓΆΙ ἀγρὺ- 
τηεηξ ρρίϊεβ ο Ὀοίῇ. Τῆς δηδὶ οαυβε 
οἵ ῬοΓἢ ἰδ ἴῃς βᾶπηδ, ἑ.Ζ., ἴο Κεερ ἴῃς τᾶσς 
αἰϊνε; δηὰ τῆδη ἰβ ποῖ δπιϊεὰ τὸ ρἷδος 
τεδβιίσίςἰοηβ οὐ ἴῆ6 86 οὗ οἰϊπετ, οἴπεῦ 
ἤδη πόδα ννϊςἢ οδη ὃς δῆονῃ ἴο ὃ6 ἱπ 
δοοογάδηςς νυ Οοὐ᾽ 5 ἰανν. 
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τπ 07.. Τίαν. πιστοῖς καὶ ᾿' ἐπεγνωκόσι " τὴν " ἀλήθειαν. 
"ἰ. 4. 

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ ἃ Ιν. 

4. ὅτι πᾶν " κτίσμα 
76.1.18, Θεοῦ καλόν, καὶ οὐδὲν “ ἀπόβλητον μετὰ εὐχαριστίας " λαμβανόμενον - 

ΕΥΥ. 13, ΟῚ Ἷ ᾿" ΥΩ 5. ἁγιάζεται γὰρ διὰ λόγου Θεοῦ καὶ “ ἐντεύξεως. 6. Ταῦτα 

ΝΠ 5: ὯΟΙ . 

Ρ Μαζὶ χνυ. 23, [οδη χίϊὶ, 30, χὶχ. 39, Αςἰβ ἰχ. το, εν. χχὶΐ, 17. ᾳ 8ὅεε: Τίαι. ἰἑ. τ᾿. 

μετάλημψιν μετὰ εὐχαριστίας ἰΒ ὁπεα τπλπὰ οὗ ἴῃς Μοβᾶὶς [νν. 8ι:. Ραυΐ 
ἡ μὰ δὴν ςοποβρίίοη. ΤΠὶβ ὄχρύεβ86β ἴπε 
ἰάεαὶ! υ86, ἴτυν ἀϊρηϊβεὰ δπὰ πυπιδη, οὗ 
ἴοοἁ. ϑεε οπι. χίν. 6, ὁ ἐσθίων κυρίῳ 
ἐσθίει; εὐχαριστεῖ γὰρ τῷ θεῷ; ἀπά τ (οτ. 
χ, 30, εἰ ἐγὼ χάριτι χω, τί βλασφη- 

ὕμαι ὑπὲρ οὗ ἐγὼ εὐχαριστῶ; 51. 
δυὶ οὗ οουζβα ἄοεβ ποὶ πιεᾶη ἰμδῖ 

Βεϊϊενοῖβ ΟΠΪΥ ἂτε ἱπίεπάεἀ ὃν αοὰ το 
Ραγίδκε οἵ ἰοοά. Ηἰβ δγρυπιεηὶ 18 λπ 
ἃ Μονδονὶ οὴς. “Ἰῆοβε δαὶ δεῖϊϊενς," 
εἰς., ἄτα Τοτγίδί ἰγ ἱποϊυάδεά ἰη αοά᾽Β ἴη- 
τεπτίοη. Ηες ΠΟ πηδίκεβ ΗΪ8 ϑυῃ ἴο τίβα 
Ὅπ ἴδε εν] ἰ5. σεγίδί Ιν νν6]} ρεαβεά ἴο 
τηϑῖς ἰξ τίβε ὁπ πε 

Αραΐη, 8ι. ΡῬδυ] ἀο68 ποῖ πγλεγεῖν ἀδϑίσε 
ἴο νιπάϊοαϊς ἴῃς ὑδε οὗ βοπιε οὗ αοά᾽Β 
ΟἸδδίυγοβ ἴοσ (πεῖ ἴδαὶ δοϊίενε, Ὀυς τὰς 
υ86 οἵ αἱΐ οἵ αοἀ᾽β ογτεδίυγεβ, 80 ἔα 28 
πεν ἅτ ποῖ ρῃγϑβίοαδαιν ἱπ)υγίουβ. “"Οοά 
88} ὀύέγν ἐλίμρ τἰῃλι μα δά τηδᾶε, δὰ 
Ὀεποϊά, ἰξ ννᾶβ νεῖν ροοάᾶ,᾽" καλὰ λίαν 
{6εη. ἱ. 31). 

ον τῇς «ββοοίατίου οὗ μετάλημψις 
φοπιρᾶσε ἴῃς ρῆγαβα μεταλαμβάνειν πρὸς 
φῆς, ΑςἰΒβ ἱϊ. 46, Δηὰ τοῦδ, ου 2 Τίη,. ἰΐ. 6. 

τοῖς πιστοῖς : ἀαΐί. εονπιοᾶὲ, 5 ἴῃ Τίς. 
ἡ. 15, ΨΏετε 8ες ποῖς. 

τὴν ἀλήθειαν πηελῃϑ8, 88 εἰδεννῃεῖα ἰπ 
τμ68ςε ερίβε]εβ, [6 αοδρεῖ ἐγ ἰπ ρσεης- 
ταὶ, ποῖ {πε ἴσα οὗἩ τῆς [οἸ]οννίηρ βιδῖε- 
τηεηΐ, πᾶν κτίσμα, κιτ.λ. 

Μετ. 4. ὅτι πᾶν κτίσμα: ΤΗϊβ ἰ6 τῆς 
Ῥτοοῦ οὗ ἰῆε ρῥγεοθάϊηρ βιδίεπιεπῖ, οοη- 
᾿δἰϑείηρ οὗ (α) ἃ ρἰδίη γεΐεγεπος ἴο σε. ἱ. 
31, (δ) ἃ πὸ ε88 οἷδασ εςῃο οὗ ους [νοτά᾽ 8 
πεδοπιηρ, Μαζί νἱϊ. 15. (Αςῖβ χ. 15), 4180 
μα φοληθι Ἢ Εοηι. αν 14, ΤΙΕ ἰς 15. ᾿ 

ἀνόμενον: ΤΗϊΐβ νεῖ ἰ8 υδεὰ ο 
κακίησς ἴσο ἱπίο οπε᾿ 8 δαπά δεΐοις εδῖ- 
πε (ἴπ τλ 6 δοςουηῖβ οὗ τε ἐεβάϊηρ οὗ ἴπε 
τοαυϊιτυάεΒβ, Μαῖϊ. χῖν. 19-- Μαζί νὶ. αἱ; 
Μδῖι. χν. 36-- Ματζκ νϊϊ. 6, αἶδο υΚε χχίν. 
30, 43) 88 ΨΕΪ] 88 οὗ δαϊϊπρ δηὰ ἀγίπκίπρ. 
8ες τε, Ῥειπδρβ ἰξ 'ἰβ ποῖ δηςϊ τὰ] τὸ 
ποίε 118 βρεοῖδὶ υ8ε ἱπ ςοππεχίοη ψ "ἢ 
ες Ευςδατίῖβδι (σ Οοσ. χὶ, 23; Μαῖῖ. χχνί. 
26 (015) 27; Ματὶκ χίν. 22, 23; [κε χχίϊ. 
19). 
ἊΝ οὐδὲν ἀπόβλητον: Τῆς διαιεπιεηὶ 

οἵ ἀεη. ἱ. 31 ψνῆϊο ἢ ἰβ βυπιπιοᾶ ὑρ ἴῃ 
Ετεγ ἐγεφαίμγε οὗ Οοά ἰΞς ρο"ἀ ταὶριι Ὀς 
τηοεῖ ὉΥ ἴδε οδ᾽εοϊίοπ ταὶ πδνεγί δ᾽ 688 
«φετγίδίη Κίηβ οἵ ἰοοά ψγεγε, ἰπ ροΐπι οὗ 
ἐλοῖ, ἰο Ὀε γεϊεοίεά ὉΥ ἴπε Ἔχργεβ8 σοπὶ- 

τερ ϊεβ ἐμαὶ ἐλαπκορί οἱπρ ἀϊδαπηυ 5 τῆς 
[μνν ἴῃ δᾶοἢ ραγίουϊαγ σςαδεὲ. Νοιμίηρσ 
ονεῦ ψ Ὡς ἰπαπρίνίπρ σαη ὃς ῥτο- 
Ὠουποερά ἰβ8 ΔΎ ἰοηρες ἱποϊυάδεὰ ἱπ τῆς 
οδίεζοσν οὗ {πίπρβ ἰδδοοεά. [1 ἰβ ενϊάςηι, 
ἔτοπι ἔπε γερεϊίοη οὗ τῃς εὐρφεοη μετὰ 
εὐχαριστίας λαμβ., ται 5:1. ΡῬαυὶΐ τε- 
βαταεα τθλξέ 68 ἴπ6 οπἱυ ταβϑιγίοϊτίοη οα 
γι βειίδη Πἰδοσῖν ἰπ [86 υδὲ οὗ ἀοά᾽ 8 

ςτεδίυγαβ. [5 ἰξ ἃ τπίπρ οὗ δβυςἢ ἃ [ίηά 
τῆλ 1 οδη, νι πουῖϊ ἱποοηστυϊν, σίνε 
τῆληκβ ἔοσ Ὁ) 

Εἰεϊά τερατὰβ οὐδὲν ἀπόβλητον Βεῖε 
8ἃ5 ἃ ρτονεγίαὶ δάαρίβιίοη οἵ Ηοχησσ᾽ 5 
δαγὶπρ (1]. Γ. 65) : οὔτοι ἀπόβλητ᾽ ἐστὶ 
θεῶν ἐρικυδέα δῶρα. 

Εοτ κτίσμα 8εε τεῆ. κτίσις ἰδ ἰουπά 
ἰπ Κοχη. (7), 2 Οος. (1), Οἱ. (1), Οοΐ. (2); 
δυῖϊ ἴῃ τπ 686 ρίδοςβ ἐγσαξον 1ῖ5 τῆς δεβὲ 
οἵ ἃ ροββίδ!ε τεπάεσίηρ. κτίσμα πιεδης 
Ὁπαπιθίρυου δὶ ἐπὶπρ ἐγεαΐεά. 

ψεῖ. 5. ἁγιάζεται: Τῆς υβε οἴ (δε ῥτα- 
βεηΐϊ ἴεηβε πεσε βυρροτίβ ἴῆς Ἔχρ᾽δηδιίοη 
Εἰνεη οὗ νεῖ. 4, ἀπὰ Πεῖρβ ἴο ἀεϊεγπηίης 
τῆς βεῆβα ἰῃ ψνῃϊςἢ λόγος θεοῦ ἰδ υϑεὰ. 
ΤΆς (οοὰ ᾿γίηρ Ὀείοτε τη δῖ (Π 5 τηοτηδηὶ, 
ΨΏΪΟΒ τὸ βοσηδ ἰ8 ἀπόβλητος, ἰβ βαποιεὰ 
δῖε ληὰ πον Ὁγ ἴδε εὐχαριστία. ὅ8ες 
τ Οοσ. χ. 30. 

λόγος θεοῦ ἀπηὰ ἔντενξις (8εε ποῖς 
Οἡ ἴξ. 1ὴ ἅτε ἰῇ βοπιὲ βεῆϑε Ἷο-ογάϊπαίε 
(Αἰπιοβὲ ἃ βεηἀϊδάγβ), δηά τορεῖπογ ἔογτη 
Εἰεπιεπῖβ ἰη ἃ εὐχαριστία. 1 8ιὲ. Ραυΐ 
Βαδά πιεᾶηξ ὃν λόγος θεοῦ, ἴπΠε σεπεγαὶ 
τεδοδίης οὗ ϑογίρίυγα, ογ ἴῃς μασχιςυΐα 
ἴεχί, αδη. ἱ. 31, ἢς πιυδὲ πᾶνὲ βαίά 
ἡγίασται. Αἱ ἴδ βᾶπιε τἰπις, ἴῃς ντἰεδη 
Μογὰ ψὰβ δὴ εἰεπηεπὶ ἴπ ἴῃς ποϊίοη οὗ 
186 ντίιεσ. λόγος θεοῦ 48 ποῖ ἤεγα 
τηεσεῖν 15 ρεπογαῖ βεηβε, ἃ ἀϊνίης σοτὰ- 
πιυηϊοδιίοη ἴο τπηδῃ ; ἰξ γαῖ ποσ ἀειϊοστιὶπθ8 
τῆε υλίν οἵτῆς ἔντενξις, 48 α 5εγίῤἐμγαϊ 
ῥναγεν; α ῥγαγεν ἐπ μαγηιοην τοί ἐξ Οοα"ς 
γευεαϊεὰ ἐγμέμ. ὙὮε Ἔχατηρὶςβ μὲ πᾶνε 
οοπὶς ἄοννῃ (Ο ἃβ οὗ ρταςς Ῥείοτγε πηεδὶ 
ἃτε, 45 θεδῃ Βεγπαζά ποίςβ δεζα, “ ρδαοκοά 
ἢ δοτγίρέυγαὶ Ρἤγαβαβ "᾿. 

Τῆς Ὅεϑβὲ σοπηπηςπίδγυ οἡ {πὶ8 νεσβα 
ἰδ ἴῃς δοϊίοη οἵ ϑ8ι. Ραυΐ Ὠίπιβοῖῇ οη πε 
Βῃΐϊρ, νψῇεπ, δανίηρ “(ἀκεη Ὀγεδὰ, ἢς 
ξᾶνε ἰπδηκβ ἴο αοἄἂ ἴῃ {δ ῥγεββῆςἜ οὗ 
811; δὰ ἢς ὕγᾶκε ἰϊ, αηὰ δεβδη ἴο εδὶ ̓" 
(Αςῖδβ χχνὶϊ. 35). 
ΑἸΠουρἢ ἴπετε 18 ποὶ πεῖς δὴν ἀϊτγεςι 
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"ὑποτιθέμενος τοῖς ἀδελφοῖς καλὸς ἔσῃ διάκονος Χριστοῦ Ἰησοῦ, τ Ηεῖς ϑαὶν 

" ἐντρεφόμενος τοῖς λόγοις τῆς πίστεως καὶ τῆς καλῆς διδασκαλίας ΠΝ 
ἡ" ᾿ παρηκολούθηκας.Σ 71. τοὺς δὲ "βεβήλους καὶ "γραώδεις γστο ζοὶν, 

4 Τί. ἐἱϊ, το. 
ἐακοῖ, 2. 

υ 8:6: Τίπι. ἱ. ο. Υ ετεε οἿΪγ, ὡοὲ Ἰχᾷ. 

1ησ΄. Χριστ. Ὡς, 17, 31, 47, ΤῆΔΩΥ ΟἴΠεΓΒ, ἅπ|., βυγρεβδ, 
3 ἧς Α, 8ο, οπε οἴδετ. 
550 ΜΑΌΚΚΕΡ; παρηκολούθησας ΟΕ. 

τεΐεγεηςε ἴο ἴῃς ϑαοσγαπηεηῖ οὗ ἴπε Εὐυοῆῃδ- 
τὶϑέ, ἴξ 18 ργοῦδθὶς παῖ ᾿Ἰμβουρμιβ ἀρουῦϊ τ 
μᾶνε ἰῃηβυεηςεὰ τῆς ἰδηριάᾶρε; ἴος ἴδε 
Ευοςμαγίδε ἰ8 ἐς βιρζεπὶς ὄχδπιρὶς οἵ 
411 θεηεοάϊςτοηβ ἀπὰ ςοπβεογαίίοπβ οὗ 
τηδίοσίαὶ τπΐηρβ. Απὰ ἰξ τ8ϊ8 Ὀς δο, ἴδε 
Ραββαρε δλ8 ἰἰζῶϊς ἕὔσγονγῃ οὐ ἰξ ὃγ τδς 
ἰδησυᾶρε οὗ ]υβείη Μασῖγσ δπὰ ᾿τεηδουβ 
ἁρουΐ ἴδε Ῥγάγεῖ οἵ σοπβεοσαίίοῃ ; 4.9.» 
7υβῖη, 4ο]. 1. 66.6. “48 ]εβὺ8 Οἤτγῖβὲ 
οὖς ϑανίουτ, ὈῪ ἴπε ννογτὰ οἵ ἀαοἀά (διὰ 
λό θεοῦ) πιαὰς βεβῇ, μαά θοΐῃ βεβἢ 
πὰ διοοά ἔοτ ους βαϊνδιίοπ, 80 ψε ἢᾶνε 
θεεπ ἴδυρῆς τπαῖ ἐς )οοά οὐέν τολέομ 
ἐκαμπὰς Ἀαὺς δεόμ ρίυσπ ὃν ἐΐε τσογὰ οὗ 
Πῤρᾳ τοὐλίοϊ εονιές τον μη σε δι᾽ 

ἧς λόγον τοῦ ᾿ αὐτοῦ - 
ϑεῖσαν τι ν) - τσὶ [οοὰ ἄοτα Μ ἰκὰ 
ουτ ὃ] δηά ἤεβῃ ἂγὲ ὈΥ͂ δϑβϑβι πη] διίοη 
που βῃεά---ἰδ ὈΟΙΒ ἴπεῈὶ ἤεβῃ δηὰ [πε 
δ]οοά οὗ παῖ [ε808 ννῆο ννᾶβ σηδάε ἔς β8}"". 
δ πλ ΠΑ Ισοηρευβ (Η εν. ν. 2, 3), “ΒοΙἢ 
ἴδε τιϊηρίεὰ σὺρ, δπά τῇς Ὀγεδά νυνὶ ς ἢ 
848 ὕδεη πιδάε, τεςεῖνεβ ὑροη ἰϊβεῖε ἐΐέ 
τοογὰ οὗ Οοά, ἀπὰ ἴῃς Ἑυοσδατγίβε Ὀεσοπηθθ 
πε Ὀοάν οἵ ΟἾτγίβι " (ἐπιδέχεται τὸν 
λόγον τοῦ θεοῦ, καὶ γίνεται ἡ εὐχαριστία 
σῶμα Χριστοῦ). Ῥετδαρβ ὃν ἐλέ τοογὰ 
ΟΓ ῥγαγεν τολϊεο]ι σοπιος ὕζονι αἰνι }υβείη 
ΤΩΘΔΠΒ ἃ ἔογπιυϊα δυϊποτγίβεά ὃν ΟἨτίβι. 
11 πηυδὶ ὃς δάάδδὰ ἰπδὶ {πε Ῥγάγεγ Βοοκ 
οἵ ϑεγαρίοπ, δίβῃορ οἵ ΤἬπιυΐβ ἴῃ Ἐργρι, 
εἶγε. Α.Ὁ. 380, ςοπίαὶπβ δὴ ὀῤῥεϊφείς ἴῃ 
ψὨΙ ἢ ̓νε τοδά, “Ο Οοὰά οὗ ττυκῆ, Ἰες τῇ 
Ἠοῖγ ογά οοπιε ἴο βοουγῃ οἡ τη 8 Ὀγεδά, 
4Παι [πε Ὀτεδά πᾶν Ὀεοοσηα Βοὰν οὗ ἴῃς 
νοτά, ἀπά οὐ τπῖβ οὰρ, παῖ {ΠῸ σῸΡ ΠΥ 
Ῥεζοτης ΒΙοοά οὗ τῆς Ττυΐῇ " (Βίβῃορ 
]. ννογάβυνοσι 8 ἰγδηβ.). 
Α ςοπιραγίβοη οὗ ἴπε8ε ραββᾶρεδ βὺρ- 

ξεδὶβ δη δϑβοςίδιίοπ ἱπ ἴῃς ἱπουρῆϊ οὗ 
τῆς ῥγίπετῖνε Οπυτγοῦ οὗ ἴῃς Ηοΐγ ϑριτγίι 
δηά τῃε λόγος τοῦ θεοῦ. 

νν. 6-1ο. Τῆς βϑργεδά οἵ {πε8ε πλΐβ- 
«Ὠΐενουβ ποιίοῃβ ἀιηοηρ ἴπε Ὀγείπγαη 18 
τηοβὶ εἤεοτνε! Υ ἀϊδοουταρεὰ ὃν ἃ ἀεπιοη- 
βιγαιϊίοη ἰῇ ἴῃς ρεΐβϑοη οὗ τῇς πη πἰβῖεσ 
Βίπηβε! ἢ οἵ τῆς ροϑβίεῖνε ἰεδοπίηρ οὗ τῆς 
Οοβρεὶ δ8 ἴο ργδοιίοαὶ 1ε. Δὲ δγὲ 28- 
βυτεά, Δηὰ ἀεοίΐδτε ουὖζ ςοηδάδηςε ὈΥ οὐγ 

1ἵνεβ, ἴδὲ ΟΠ γί βείδπιεν αἰ βεγβ Ἔβδεπιία 
ποτα ΠΘΟΞΟΡΕΥ ἴῃ τπδὶ ἰδ 888 γεβρεςὶ ἴὸ 
ἴδε εἴεσπαὶ ἑπΐυτα, 88 νν Εἰ] 28 ἴο ἴῃς ραβδ- 
ἐπεξιῤτεθοπι, 

ἐσ. 6. ταῦτα: τερεαϊεά ἴῃ νεσ. 1σ, 
τείεγβ ἴο 811 τῆς ργεςεάϊηρ ἀϊγεοϊίοηβ, δυῖ 
τρογα Θβρεςίδ! ν ἴο ἴῃ6 νναγηίηψβ ἀραϊπει 
ἔα186 δεςαιιοἰβηι. 

ὑποτιθέμενος : (γεινείν, τερρε5:) ἰ8 ἃ 
βοτηενν αὶ πλ]ὰ ἰδγπὶ, 88 Οἤσγβ. ροϊηῖβ 
ουῖ; Ῥυῖ ἰῃ δοπης οἰγουτϊηβίδποοβ βυρρεβ- 
ὕσῃ ἰβ πόσα εεσίιδὶ (λη ἀϊΐγεςι τ- 
τδιίοη. 

διάκονος Χρ. ᾿Ἰησ. δεεπι8 ἐπιρδῃδιίς, ἃ 
ἄεδοοη, πος οὗ (ῃς Οδυτοῖ, δυῖ οὗἩ ΟὨτὶβὲ 
]6δυ8, ννῆο ἰ8 τῆς ΟΠϊεῖ Ῥαβίοσ. 

ἐντρεφόμενος: Τῆς ῥτεβεηὶ ἴεηβε ἰδ 
βἰρηϊποδηΐῖ, “στπδδηΐηρ ἴο ἱπιρῚν σοπβίδηῃι 
ἴῃ δρρ ϊςδιίοπ ἴο ἴμεβε τίη ρβ᾽" (Οπεγαν, 
“βνεσ ἰγαϊπίπρ ἔπγβο γ᾽" (414). “ὙΒε 
Ῥτεβεῆῖϊ., .. πιᾶτκβ ἃ ςοπίπυουβ δηὰ 
Ῥεστηδηεης πυϊγίτίοη ᾿᾿ (Ε]1.). Ὅς ργο- 
ς685 Ὀερυη ἔσοπι ᾿ΐβ δλείθδὲ γεᾶσβ, 2 
Τίπι. ἱ. 5, 11, 15, ννᾶβ Ὀαΐηρ 81}}} τηαίη- 
ταϊπεά. 
ἡ πίστις ἀπά ἡ διδασκαλία ἀεηοῖε 

τεβρεςοιίνοϊυ {π6 δὺπὶ τοῖα] οἵ ΟἩγίβείδῃ 
θεϊϊεῖ, ςοποοίνεὰ 48 δη ἰάεαὶ Ἂπιὶυ, δηὰ 
ἴδε βᾶπιε 48 ἱπηραγτιεὦ {{π||6 ὉῪ Π{π||ς τὸ 
τῆς ἐδ έα]. ὅ:ε ποῖς οχ ἱ. το. 

ἧἦ παρηκολούθηκας : Ὑετε ἰβ ἃ βίης 
υ8ςὲ οὗ {Π8 νεζῦ ἰῃ 2 Τίπι. ἰϊ. σο, σῆεσα 
866 ποῖθ. ΑἹτοσά αἰϊετηρίβ ἴο ρίνε ἔπε 
ψοτά πεσε ἴῃς βαπι6 ἔοσοα 8ἃ5 ἰπ ΤυΚα ἱ. 3, 
ΌῪ τεπάετίπρ ἐᾷς σομῦϑε οὗ τολίελ ἐδον 
μαφξὲ οϊϊοισεά. Ἔπε ΑΟΝ., τολεγεμηπίο 
ἐλκοι ἀαδέ αἰξαίπεά, Θχρτεββεβ αἷδο [ῃ6 
8Β6η86 οὗἁ δοπίδνεπηεπὶ ΜὨϊοἢ ννα ἤπά ἴῃ 
1μυκε 1.5. Ιὲ βεθπιβ δεῖϊοσ, βονγανεοσ, ἴο 
δββοςίαϊς ἴπε ψογά τνῖμ τῆς ποιίοη οὗ 
ἀἰδοὶρΊεβῃρ ; 8ο ἘΝ., ἀοείγίμε τομέσκ 
ἐκομ μαϑὲ ζοϊϊοτυεά μμεϊΐ ποτυ. 

γετγ. γ. ΝΥ. Ἡ. ρίδοβ ἃ Ἵοσηπιᾶ αἰϊες 
παρηκολούθηκος ἀπά ἃ []] 5ῖο0Ρ δἴϊοσ 
παραιτοῦ; 80 ΕΑΝ. πεαῖῖν. Βυῖ 88 
παραιτοῦ ἰβ Δη ἱπηρεγαῖίνε, 48 ἰπ τεῆϊ. ἴῃ 
Ῥαβιίογαίβ, ἰξ 18. δεδὶ [κε δ8 δπειπεῖῖς 
ἴο γύμναζε. 

γραώδεις: Τῆς μῦθοι, ἱπ δἀάϊιίοη ἰο 
τηεῖς ῥὑσχοΐδπε πδίυγα, ἃ8 ἱπιρεδομίπρ ἴῃς 



. δ πάσης " ἀποδοχῆς ὅ ἄξιος. 

αι, 2 Ρεῖ. (2. ἀΖϑεει: Τίγ,. ἰ]. 2. 
οὐΪγ. ς [48. ἵν. 14. , ἃ 4 Τί). 
νἱΐ. τ, Ηςδ. νιὶ, 6. {2 Τίπ. ἱ. 1. 
ἐΐ. τ6, ψ΄ τ Τίπι. ν. 17). 

. ἀϊϊ, χ6, 

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ ἃ 

84 Μεαος. ἱ. 32, ἰἰΐ. τ, ὐὐκς ἰἰϊ. 22. 
τ. δ, 8, ποῖ ΟυΧΧ. 

ξκϑ8εε τ Τί. ἱ. 15. 

Ιν. 

α μύθους " παραιτοῦ, " γύμναζε δὲ σεαυτὸν πρὸς "εὐσέβειαν: 8. ἡ 
᾿ γὰρ "σωματικὴ " γυμνασία " πρὸς " ὀλίγον ἐστὶν ὁ ὠφέλιμος - ἡ δὲ 
"εὐσέβεια πρὸς πάντα “ὠφέλιμός ἐστιν, "ἐπαγγελίαν " ἔχουσα 
ι. ᾿ζωῆς τῆς νῦν καὶ τῆς μελλούσης. 9. "πιστὸς ὅδ ὁ δ λόγος “ καὶ 

1ο. εἰς τοῦτο γὰρ ἢ" κοπιῶμεν καὶ 

Ὁ4 Μεεος. χί. 20. 
ε Ο". ὈϊΪδῆτγετι υες ἰῃ 2 ον. 

Ὦ Μεαῖίι. χί. 28, (οἱ. ἱ. 29, ΡΒὶ}. 

16. καὶ ΕΟ ΚΙ, 

ξοοάπεββ οὗ ἴῃς Οτγεδῖοσ, ᾿νε δυβυγά, 
ὉηνΟσδΥ οὗ ἃ ϑτοννῃ τηδη᾽ 5 σοηβίἀεσα- 
είοη. ϑ8εε ποῖε οὔ οδδρ. ἱ. 4. Ηοσί β 
νίεν (μααϊςέϊς ΟἈγιςαπὶέν, Ῥ. 138) 
τλδὲ βεβήλους πεῖς πηεγεῖν τεδηβ “ ἴῃς 
δῦβεηος οὗ δὴν αἰϊνίπε οἵ βδογεὰ Ἵἤδζ- 
ἃςίετ ᾽᾿ ἀοε5 ῃοὶ 866πὶ τεδϑοηδῦϊς. 

παραιτοῦ: γεέζμϑε, ἐμγη ατοαν ὕγονι, ἃ53 
ἰπ Ηδςῦ. χίϊ. 25. ΑἹῈ. τεηάειβ ἐχομδθ 
ἐλγεοι ἤἥγονι, 48 ἴθ Ἰυκα χίν. 18 (18), 
19. εοϊέπε νουϊὰ Ὀς ἃ Ὀεῖτεῖ τεπάεγίπζ. 
1η αἀάϊιίοη ἴο ἴῃς τεῆϊ. ρσίνεη δρονς, 
παραιτέομαι οὐουτδ ἰπ Ματὶς χν. 6, Αςῖβ 
ΧΧΥ, ΟἿΣ (4 βρεεςῇ οἵ ϑι. Ραϑυ}᾽8), Η δ. χίϊ. 
19. 
γύμναζε: ὙΒετε ἰ8 Πεῖς δὴ ἱπιεπιίοπδὶ 

Ῥαιδάοχ. Τἰπιοίγ ἰδ ἴο πιδεὶ {πε βρυτίουβ 
δϑοειοἶδπὶ οὗ ἴῃς Πογεῖίοβ ΌὉΥ ἐχεγοδέμρ' 
λένιδεῖ ἐπ ἐπε ῥγαεέϊοαὶ ῥίείγ οΓ ἐπε 
ΟἈγί βία ἰἰἴε. ὅϑεςὲ οἤδρ. ἰΐ. 2. Τῆς 
Ραγαάοχ ἰβ οοπιραγαῦὶε ἴὸ φιλ σθαι 

άζειν οὗ τ: ΤῆεΒ8. ἱν. τσ. Τὰς ἴσὺς 
Ἡγιβείδη δβοεῖίοἰβπὶ ἰβ ποῖ εββεπίδ 

σωματική, ἈΝ ΒουῈΒ τῇς Ῥοάγν ἰ8 {δε 
πιδᾶπβ Ὁ ΜὨϊομ ἴῃς δρίσίευδὶ πδέυγς ἰ8 
αῇεοιεά ἀπά ἱπβυεποοά. ΑἸεπουρῃ ἰΐ 
Ῥσίηρβ ἴῃς Ὀοάν ἱπίο βυδ)]εοϊίοη ᾧ Οος. ἰχ. 
27), 118 ἰ8 ἃ πιδᾶῃβ, ποῖ Δη Ἂεπὰ ἴῃ [ἴδε]. 

ἐσ. 8. σωματικὴ γυμνασία: Τῆε 
Ῥᾶταεὶ οἰϊεὰ Ὁγ Πἱκμιίοοι (ῬΑ ῤῥῥίαης, 
Ρ. 290) ἔτοπι ϑεπεοὰ (Εῤ. Μον. χν. 2, 5) 
τεπάοσϑ ἰϊ δἰπιοϑὲ οεγίδίη ἴπδὲ ἴῃς ῥ τί πιασν 
τεΐειεπος ἰ8 ἴο ρυπηπαβιῖς ὄχαγοῖϑεβ (88 
ΟἾτγϑ8., εἴς., ἴδε 11); Ῥὰϊ ποτα 18. 88 σαῖ- 
ταῖν ἱπ σωματικὴ γνμνασία ἃ σοῃποίδ- 
τίοῃ οὗ δβοεῖὶς ῥργδοιίοαβ 88 ἴῃς ουϊζννατά 
εχργεβδίοη οὗ ἰἢς τῃδοσίεβ υπάοεγίης 
τῆς [20]ε8 οἵ νεγ. ). παραιτοῦ οἰδεννπεῖα 
ἰῃ ἴἢε Ῥαβίογα 8 18 (ο]]Ἱοννεὰ ὈῪ γεᾶϑοπβ 
ΨῊΥ [δὰ ραγίίουϊα τπΐηρ ΟΓΥ Ῥεΐδοῃ 
Βῃουϊά Ὀς ἀνοϊάεά. Τῆς τεδομίηρ ἰδ 
ἰδεπεῖοαὶ νυ τπᾶῖ ἴῃ ΟοἹ. ἰΐ. 23. 8:. 
Ῥαὺυϊ τηᾶκεβ ἰβ σᾶβε 411 ἴῃς βίγοηψες ΌΥ͂ 
οοποεάϊηρ τμδὲ δη δϑβοειίοίβυα ὑνμϊοἢ ἴεγ- 
τηϊηδίαβ ἰη ἴῃς Ὀοάν ἰΒ οὗ δοπιῈὲ υ86. Τῆς 
ςοπίγαβθε ἴπὸπ 18 ποῖ 80 τηῦοἢ Ὀείννεεη 
δοάϊτῖν Θχογοῖ5θ, ΠΟΤΩΤΔΟΏΪΥ 80 οδ]]εά, δηὰ 
είν, Ἃ8 Ὀεῦνθεη ῥέεέν (ννὨΪ ἢ ἱποϊυάε8 ἃ 

ἀϊοοὶρ!ης οὗ τε Ὀοάγ) δπὰ δὴ δδευγὰ 
δηὰ ργοΐδης [πεοβορῆνυ οἵ ψῃϊ ἢ ἀϊβοὶρ πε 
οὗ ἴῃε Ροάγν ννᾶ8β ἴῃς οἰϊεῖ οὔ. Ομ Ῥγᾶο- 
τίςα! Ἔχργαββίοῃ. 
πρὸς ὀλίγον: 0 α κἰήέρπμέ ἐχίεπέ; 85 

οοηιγαβίεἃ ψ πρὸς πάντα. πρὸς 
ὀλίγον πηεδηβ 70γ α {ξέέϊε τολὲϊσ ἴῃ 748. 
ἷν. 14. ΤῊϊΒ ποιίοη ἰβ ἱποϊυἀδά ἰπ 186 
οἴπες. Τῆς ΕΝ., μῶν α {έέϊε ἴΒ ἃπὶι- 
Ὀίσυουδ; Ρειμαρ8 ἱπιθηϊτοπδιν 850. [ἢ. 
νίεν οὗ τῆς ψεπυΐπε αϑοειίοϊβπι οὗ 8ι. 
Ῥδὺ! πιπιβοὶξ, ποῖ ἴο πιοπιίοη οἵπος δχ- 
ΔΙΊΡ 65, ἰξ ἰδ υπγεαβοηδοϊς ἴὸ τὨΐηκ Πὶἰπὶ 
ἱποοπϑβίβίεηϊ ἴῃ πχακίησ τΠ18 οοποεββίοη. 

ἐπαγγελίαν ἔχονσα ζωῆς; Ι΄ ννε ἴᾶκε 
ἐπαγγελία ἴο δἰ ζηίίν ἐὴς ἐλίηρ ῥγονεϊεὰ 
(48 ἴῃ [υκε χχίν. 49, Ας(8β ἱ. 4, χίϊὶ. 32),. 
ταῖμες ἴπδῃ α ῥγονιέδε, ΜῈ οὶ ρίνε δῇ 
ΔΡΡριορτγίδιῖς ἔοτος ἴο ἴδε τγεβὶ οὗ ἴῃ6 
βεηΐεηος. Α οοπείβέεηις ΟἨτγίβείδη νναῖκ 
Ροββεββεβ, ἀοαεβ ποὲ ἐογίεϊξ, τῃδὲ ψῃοἢ 
1818 1Ππ᾿ Ῥγοπηῖβεβ; ἰῇ ἃ νϑσὺ τϑᾶὶ 836 η86 
“ἷἰξ πᾶκεβ ἴῃς Ὀεδὲ οὔ οι ννοτγ]άβ᾽᾽. 
ἔχω »»}}} πε πᾶνε [18 υδυδ] πιεδηίηρ ; 
δηὰ ζωῆς ἰ8 ἴῃς ρεηϊιῖνε οὗ ροββεββίοῃ, 88. 
ἴῃ [κε χχὶν, 40, Αςῖβ ᾿. 4 (ἐπ. τοῦ. 
πατρό4). [τ 18 ποῖ [πε ρεηίτνε οὗ ἀρροβί- 
τίοη, ῥίσέν ῥγονεῖϑες ἰδ76. Ὑμδὶ ΨΏΙΟΒ ἰ8 
εἰνεη ὉῪ [᾿ς ἴο ΟἸγίβιίδῃβ 8 τῆς δεδβὶ 
τοίη ἴδδὲ 116 πδ8 ἴο ρῖνε. Ψοη ϑοάξη 
ςοπίρατεβ πάντα ὑμῶν, τ Οος. ἰϊΐ. 2: 84. 
Βδοοῃ Β βαυΐπρ' “"" Ῥγοβρεσίυ 8 τῆς ὃ1ε88- 
ἱπᾳ οὗ τὰε ΟἹὰ Τεδβιίαπιεηῖ; Αἀνετγβὶτν ἰ8 
τῆς δΙεδδίης οὗ ἴῃς Νεν, ᾿ 18 ομἱγ Πα] ἃ 
τὰῖῃ. 1 τεϊψίοπ ἄοεβ ποῖ πιᾶκε υ8 
ΒΆΡΡΥ ἰπ {π|8 116, ννὲ πᾶνε πεβά! εβδὶν 
ταϊββεὰ οὖὖζ ἱημπεγίϊαπος (βεε Μδίϊ. νὶ. 33; 
Ματῖκς χ. 30). Ου τπε οἵδε μαπά, ἰπουρῆ. 
ἰδεῖν ἄοεβ ὑγίπρ μαρρίπεββ ἰῃ {πὶ8 

ἶης, τῆς εχογοίβε οὗ ἴξ ἀεϊ! θετδιεῖν τυ ἢ. 
τῆδι επὰ ἰη νίονν 18 ἱπιρίουβ; 8 ὟΝ παίεὶν 
βαϊά, “ Ηοπεβίυ ἰ8 ἴῃς Ῥεβϑὲ ροϊϊου, δυΐ 
τῆς τηδη Ψῆο ἰδ Βοπεβὲ ἔοσ {παὶ γεᾶβοῃ ἰβ 
ποῖ Ποπαβῖ᾽". 
ες. 9. πιστὸς-- ἄξιος: ΤΗΐΒ '8 ράγθη- 

τιοιίςαὶ δηὰ γεϊγοβρεςεῖνε. ΤΕ τοδομίπρ᾽ 
οἵ νετ. 8 ἰβ [ῃες λόγος. 80 ΟὮτγγβ. 

ψεῖ. το. γὰρ, 48 ἴῃ ἴῃς Ρδγα!]εὶ 2: 
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᾿ ἀγωνιζόμεθα,; ὅτι " ἠλπίκαμεν 2 ἐπὶ Θεῷ ζῶντι, ὅς ἐστιν ' σωτὴρ ἱ τ Οος. ἰχ. 
πάντων ἀνθρώπων, μάλιστα πιστῶν. 
δίδασκε. 

το, τ Τίαν. ν. 5, νὶ. 17. 185εε: Τίχω. ἱ. σ. 
σ ΤΒεεδ. '. 7, 2 Τ Βεβδ. ἰϊϊ. ο, Τίι. ἰΐ, γ, 1 Ῥεῖ. ν. 3. 

11. ἢ Παράγγελλε ταῦτα καὶ 
12. μηδείς σου τῆς νεότητος καταφρονείτω, ἀλλὰ " τύπος Τίτα. ἶν.γ. 

45, Οοἵ. ἱ. 
, 1 Τία. 
. Χ8, 8 

Κ͵]οδὴ ν. 44. 
4 Οοσ. ἱ. 

τα 8εε : Τί. ἱ. 3. Ὁ 1 Οος. χ. 6, ΡΒὶ!. ἰἱὶ. 1γ, 

180 δ ΑΟΕΕτΟεΚ, 17, 31, 47, ἄνε οἴδετθ ; ὀνειδιζόμεθα ΣΟ ΌΓΡ, ἃ, ἔ, κ, νᾷ.» 80.» 
ΒΥ.» ὈΟΝ., ἄστη. 

3 ἠλπίσαμεν Ὀ", 17. 

Τίωα. 11. σσ, ἰηιτοάυςεϑ ἃ ϑίδίδιηδης ἴῃ 
ΒΌΡροτι οὗ {πε γυάστηςηι, πιστὸς ὁ λόγος. 

εἰς τοῦτο: ἐ.6., ΜἱΠ ἃ νίονν το τῆς οὗ- 
ταϊηΐηρ τὰς ρῥτγουηϊϑεά δ᾽ εβδίηρβ οἵ [ἰΐδ. 
Τῆς δεδβὲ οοητησπίαγυ οὐ {18 ἰ8δ ννῆδι 
81. Ραὺὶ βαϊὰ ἱπ δὴ βαγῖϊεσ Ὄρίβε!ς, “" Α8 
δοιζονα, γαῖ δἰννΑν τεὐοϊοίηρ; ἃ8 ῬΟΟΓ, 
γεῖ τηρκίπϑ τδῺν τίσἢ ; 248 δανίῃρ πο- 
τοίη, δπὰ γεὶ ροββεββίῃρ 411] (δίηρβ ᾿᾽ 
(2 Οος. νί. σο). 

κοπιῶμεν καὶ ἀγωνιζόμεθα ἐχρτε88 81. 
Ῥδυ} 8 Ρεσβοηδὶ Ἴχρεγίεηος οὗ ννῆδι {πε 
Ῥεοίεββίοη οἵ Οπγιϑιϊδηϊς ἰηνοῖνεά. 1ἰ 
νγ258 [πη δη δἰτηοβὲ υηΐνοσβδὶ ἐχροσίθηςα, 
866 Αοἴβ χίν. 22; δυῖ ἰ8 ποῖ οὗ πεςεββίυ 
ἃ ςοποοηϊδηϊ οὗ ἴπε εχεσγοϊ βίης οὗ οπε- 
86} ἰο ψοάϊίπεββ. Τῆὲ ἵννὸ ψνογάβ ἃγε 
ϑἰ τυ] σῖν σοπιρίπεὰ ΟΟ]. ἱ. 20, εἰβ ὃ καὶ 
κοπιῶ ἀγωνιζόμενος. κοπιᾶν 18 υ.80.2}Ὑ 
υϑεὰ ὃὉγ 8ι:. Ρδὺὶ οὗ πιϊηϊβίοτγίαὶ Ἰδθουζβ: 
πἷβ ονντι, 1: Οοσ. χν. σο, ΟἿδὶ. ἱν. σσ, δηά 
τῆοβε οὗ οἴδεσβ, οτ). χνὶ. 12, 1 Οοσ. 
χνὶ. 16, Σ Τῇςβ8. ν. 1:2, 1 Τίπι. ν. 17; 
δυῖ (ἢ ϊ8 τεδβισιοιίοη 8 ποὶ πες εβεδῖν; τος 
ψουἹά ἴξ θῈ δυϊίδῦϊς μεθ. 866 τοῆϊ, 

Εοτ ὀνειδιζόμεθα (νατ. Ἰεςῖ.) ο΄. Μαῖι. 
ν. ΞΕ ΌΚ6 νι. 22; σΣ Ῥεῖ. ἱν. 14. 

ὅτι ἠλπίκαμεν, κιτιλ.: ΤΗὶδ ννᾶ8 δἱ 
πος Δ ἱποεηέῖνε ἴο δχογιίίοη, ἀπά τυ8 
ςοττεϊδεῖνε ἴο ἐπαγγελία ζωῆς, ἀπά ἴῃ 
1861} 4 ραγὶ οὗ τῆς (πΐπρ Ρῥγοπιίβεᾶ, μῈ 
ἐπαγγελία. Α οὐοπδοίουϑηεδβ ἔπᾶὶ ΜῈ 
ἃτ6 ἰπῃ δη δατγπηοπίουϑ ρεγβοηδὶ σοϊδιίοῃ 
ψ τδς ᾿ἱνίηρ Οοὰ {8 υ8 ἰπῖο ἃ Βρῆεγε 
ἴῃ ψὨϊσἢ ἰαροὺυς πᾶ βιγίνίης δᾶνε πὸ 
ῬΟνγΕσ ἴο ἀϊβίγεβϑ8 18. 

ἠλπίκαμεν: τοῦ τανε ομν ἡοῤε εἰ οη 
(ΕΞ-Ν.). ὙΥὉμὲε βάπὶς ὑβς οὗ ἴδε ρεγίεοι 
οὗ 118 νετγῦ, “Ἐχργεββίηρ ἴῃς Ἴοπείπυ- 
δῃςε δπὰ ρεζπιδῆεπος οἵ τῃς ἐλπίς" 
(Ε!1.), 18 ἔουπά ἱπ (ἢς τεῦ. [π᾿ δάάϊείοη, 
ἐλπίζω ἰ8. 4ἴ8ο ἰο!]οννεὰ Ὁγ ἐπί υἱτἢ τς 
ἄλι. ἰῃ Εοπι. χν. 12 (184. χί. 10) δηὰ ἱ 
Τίτα. νὶ. σ7; ὃν ἐπί ψ ἢ τῆς δος. ἰπ Σ 
Τιηι. ν. 5,1 Ρεῖ. ἱ. 13; ὃγ εἰς ἢ δ 
δος. ἰῃ ἰοῇπ ν. 45, 2 Οοσ. ἱ. το, σ Ρεῖ. 
ἀπ. 5; δῃά ὃγ ἐν (ο]]οννεά Ὀγ τὰς ἄδι. ἴω 
1: Οον. χν. 19. 

ᾧ ζῶντι : ΑΒ ἰηάϊοδιεά δρονε, {πὶ8 8 
βαϊὰ ἴῃ γεϊδιίοη ἰο ἐπαγγελίαν ζωῆς. ΤῸ 

Κπονν ΡΣ {Ὡἰνίης Οοά ἰ8 1ἰξς εἴεγηαδὶ (]΄οδπ 
χνΐϊ. 3). 

ὅς ἐστιν σωτὴρ πάντων, κιτιλ.: 
δανίομν οὗ αἰἷἱΐ (τὸν πάντων ῆ 
ΟοουΒ ἴῃ ΥΥΒά. χνὶ. 7. Ο΄. δανίομν οὗ 
ἐλε τοογί ἃ, Ἰοἢη ἷν. 42. 
Τῆς ῥνίνια Ταεὶς ἴοτος οὗ μάλιστα ςες- 

ἸΔΙΏΪΥ 18 τπᾶῖ 411 τῇδη βῆδγε ἰῇ δοπὶς 
ἄερτεε ἴῃ [πΑι βαϊνδιίοη ψνΒί ἢ τὰς πιστοί 
δη]ΟΥ ἰῃ τῇς Βίγῃεβε ἄερστεε. Οοπιραᾶσε 
τῆς ἔίοσος οὗ ιστα ἴῃ Αοἱβ χχν. 26, 
ΟΔ!. νὶ. το, ΡΏϊ]. ἱν. 22, σ Τί πι. ν. 8, 17, 
2 Τίπι. ἱν. σ3 ; Τίϊ. ἱ. το. 
Τῆς Βίδίεπιεπε 18 πιοῦα ὑησοβεγνεά 

υηϊνετβα ἰδὲ ἰῃ ἴοης ἴπδῃ οΒδρ. ἰΐ. 4 ἀπὰ 
Τίς. εἴ. τα ; δηά ρβεσῇδρβ πλιδὲ Ὀς φυδιῆεὰ 
ὉΥ βαγίπρ ἰπαὶ ψ Ὡς Οοά ἰ8 ροιϊεπεὶα! 
ϑανίουτσ οὗ 811, Ης ἰβ δοίυδι!γ ϑανίους οὗ 
τῆς πιστοί. [ἰ 8 Δη δρυτηεπηίὶ ὦ μνεἰμογὶ 
αὐ νιαΐμ5 (ΔΒ Βεηψαὶ 8408) ; ἀπά ι8ε υη- 
ηυλιδεά δεβεσίίοη 8 δυϊϊδθϊθσ. 1 δὶ] 
τῆδῇ οδὴ ὃς βανεὰ, βυγεὶν τς πιστοί δῖε 
βανεᾶ, ἰπ οβα πυστηθεσ γε ἅσα ἱποϊυδοά. 
1ι 18 θεϊξες ἴο φυδιν τῆς βιδίεπιθης ἴδ 
τπδη, ἢ ΟὨγγβ. δηὰ Βεηρεῖ, ἰο φίνε ἴο 
σωτήρ ἃ πιδίεσιδὶ βεπβς οὗ Οοὐ δ γεϊδιίοῃ 
ἴο 41] τηθη, 8ἃ8 [ες Οοά οἵ παίυτε; ὃυῖ ἃ 
δρί γίτυδὶ βεπβε οὗ Ηἰβ γεϊδιίοη ἴο ἔπ θηὶ 

ἰ θεϊίενε, 88 ἴτε Οοά οὗ ρταος. ες 
ποῖεβ οὐ οἷ. ἱ. σ ; 1ϊ. 4. 

νν. 11-16. ϑι16πὲὶ ἐχαπρὶς οὐ ταὶὰ 
ϑυρρεδβιίοη 1} ποὶ ἀο ἰῃ Ἔνεγυ Ἵοδβε. 
ὙΒεῖα ἅσε πΊΔΩΥ οοσδβίοηβ ἤδη ἰὲ 1] 
6 Πεοδββασυ ἔοσ γοῦ ἴο βρεῖς ουῖ, ἢ 
τε δυϊβουον ρίνεη ἴο γοὺ δὲ γοὺσ οἵς- 
ἀϊπαιϊίοη. Αὐ τῇς βαγγηε {ἰπ|6ὲ, ἀο ποῖ 
ἴοσξει τθαὶ τῆς οδατίβπγδις ρος νν]}] 
ἀΐϊε ἢ ἰεὲ θὲ περίεοιεά. Οἷνε γουγεοῖῖ 
ΠΟΙ το τδε ουἱεϊναιίοη οὗ γοὺς οἤδτ- 
ϑοίε ; 80 ΨἹ|]] γοὺῦ βᾶνε γὙουγβεὶῦ δηὰ 
ἴδοβε σοπιριίςἀ το γοὺτγ οπδγρε. 

Ψγες. τι. παράγγελλε: [π ροΐηϊ οὗἁ 
εἶπιε, ἐσασλίηρ ῥτεσεάεβ οονῃπαπάΐδηρ. 
ΤΒε ἴοπε οὗ οοπιπηδηὰ οἂη οπΐν ὃς υδεὰ 
πῃ τεϊδιίοη ἴο ἔυπάδπιγεπια!β νυ ἢ Πᾶνας 
Ῥεεη δοςερίεά, θυϊ ἅτε ἰπ ἄδηρεσ οὗ θείῃρ 
οτροϊίεη. ϑίγη ας ἀϊγεσιίοηβ τοοὺσ ἰπ 
ν. 7 πὰ νὶ. 3. 

γε. τ. μηδείς---καταφρονείτω 
(“ ̓ υὐδοκίον ἰά αεῖιεπὲ ςεπές ἑπαπος,"" Βεη- 
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ὁ Ο(!. ἱ. 1:3, γίνου τῶν πιστῶν ἐν λόγῳ, ἐν " ἀναστροφῇ, ἐν " ἀγάπῃ," ἐν " πίστει, 
τ Ἤεν. ἐν 4 ἁγνίᾳ. 13. ἕως ἔρχομαι "π' 

ἤκα {1.α5, κλήσει, τῇ διδασκαλίᾳ. 14. 
σ Ρεῖ. (6), 
4 Ῥεῖ. (2). 

Ρϑεε: Τὶίπι. ἱ. 14. ᾳτ Τίτα. ν. 2 οἷ, ΝΥ. 
1 ΗΦ6ὅ. ἰ,. 3. 

ε τῇ " ἀναγνώσει, τῇ παρα- 

μὴ "ἀμέλει τοῦ ἐν σοὶ " χαρίσματος, ὃ 

τ ϑεει Τίμ. ἱ. 4. 8 Αςίβ χἱϊὶ. 15, 2 Οοσ. ἱἰϊὶ. 1:4. 
υ Εοχ. ἰ. 11, χἰϊ. 6, τ ος. ἐ. γ, νἱϊ. γ, χὶϊ. 4, 9, 28, 30, 31, 2 Τίπ). ἱ. 6, : Ῥεῖ. ἱν. το. 

1 Αἀὰ ἐν πνεύματι ΚΙΙΡ, 58:ς 2 Οος. νὶ. 6. 

ξε}). Μδην, ρεοῦδυϊυ, οὗ τῇς Ἐρβεβίδῃ 
Ῥτιεβυγίοτβ ὑεῖς οἷάε (μη Τιποϊῆγ. 
Ἐοτ μηδείς ἰπ 18 ροδίείοη, τ τ Οοσ. 
εἰ. 18, χ. 24; Ερῆῃ. ν. 6; (ΟἹ. ἱΐϊ. τ8; 
Τίς, 11. τς; 48. ἱ. 13. καταφρονέω 
ςοηποῖοβ ἴπδὶ ἴδε Τοηίεπιρὶ ἔεϊς ἴῃ τς 
τηϊηὰ ἰβΒ ἀϊβρίαγεδ ἱπ ἱπ)υτίουβ δεϊίοη. 
(8εε Μουϊίοη δηὰ ΜιΠραη, Εἰ χῥοςίέογ, 
νἱ., νὴ, 432). Ὑπε πιεδηΐηρ οὗ 18 
ἀϊτεοοιίοη ἴδ φυδιβεά Ὁγ τῃε ἐο]ονίης 
ἀλλὰ τύπος γίνον, κιτιλ. Ιε πιεᾶῃβ, 
Α:εεγέ ἐπε ἀϊρηὶν οΥΓ γομν οὔῆεσ ευεπ 
ἐκοερὴ νιθη πῖὰν ἰλίπλ γοι γομὴηρ ἰο 
λοϊὰ ἐξ. Σοὶ πο ομδ ῥμδὰ γομ αεἰάε ας α 
δογ. Οὐοτηραᾶζε ἴῃς ςοτσζεβροηάϊηρ ἀϊτες- 
τίου Τίι. 11. 15, μηδείς σον περιφρονείτω. 
Οπ ἴδς οἵμος παπᾶ, 85:. Ῥαδυΐϊ βῆονΒ 

᾿ ΤΙΠΙΟΙΗΥ “4 τῆοσα ὄἜχοο!]επὶ ὑνᾶν ἢ τ λῃ 
βε  ξαββεσίίου ἔος (ῃς Κεερίπρ ὕρ οἵὗὨ δἰ8 
ἀϊρηΐϊ : αἷνε πο οπς δῃγ ἐρπξοῚ ΌΥ ΔΩΥ 
ἴλαϊ. οὐ ομδγδαςοῖεσ ἴο ἀεβρίβίηπρ ἴτυν 
γουιῃ. 

σον ἀερεπάβ οἡ τῆς νεότητος. ΕἸἰεἰὰ 
ΒΌΡΡοτγῖβ 1Π18 ΌῪ δὴ δχδοῖ ρδγᾷ]]εὶ ἔγοπὶ 
Ὀιοάοτιβ δίουϊυβ. Τῆς ἵνο φεηϊτίνεβ ἀ0 
ποῖ, ἴῃ βέτίοξ ριδιῃπιασ, ἀερεηὰ ου 
καταφρον., ἀεεῤίδε ἐλεθ 70γΥΣ ἐὰν γομίκ. 

τῆς νεότητος: ὅ8ι:. ῬΑὺ] Παά πιεῖ 
Τἰπιοιγ οὐ [ἢ δβεοοηά τη ἰββίοπασγυ Ἰουγ- 
ὯΕΥ, ἀδιεὰ Ὁγ Ηδγηδοῖς ἰπ α. Ὁ. 47, δηὰ ὉῪ 
Τὐρμείοοι ἴῃ Α.Ὁ. 51. Αδουΐ ἴδε γϑᾶσ 57, 
81. Ρδὺ] βαγβ οὗ Τίγτιοιδυ, “ἴωεξ ἢο τῇδῃ 
ἄεβρίβε δίπι᾽ (1 Οοσ. χνὶ. 11). 1 Τίπι. 
ΤΩΔῪ δε ἀδιεὰ ποῖ πιοσε ἔπδῃ ἃ γεᾶσ Ὀεΐοσε 
8ι:. Ῥαδυ]8 πιδγίγσάοπη, νοῦ Ηδγπδοῖ 
ἔχεϑ ἰπ α.Ὁ. 64, δηὰ [ἱρπείοος ἰπ α.Ὁ. 67. 
ΎΤῆςε ᾳυεδιίοῃ δγίβεβ, ΟουἹὰ Τιπιοῖ ἢν 8 
νεότης δᾶνς ἰΔϑβίεα 411 τμαὶ εἶπιε, δϑουϊ 
δέιεεη οὐ βἰχίδβαῃ γεᾶατβ ὸ ἵνε πηυβῖ 
τειπετηθες παῖ ννεὲ πᾶνε π0 ἰηξοτγηηδίίοπ 
αῦουϊ Τί πηοΙ γ᾽ 5 ἀρ ψἤεη ἢς Ἰοϊπεὰ 51. 
ῬΑυ}}8 σοοτηρδην. Βυῖ ἰῥ πε Ππαὰά Ὀεξη 
τῆδη Βέϊεεςη οἵ βιχίεεῃ, οσ ὄἄνθῶ βενεηΐδδῃ, 
νεότης πεῖα περὰ σᾶυβε πὸ ἀϊθῆσυϊν. 
μιϊρδιέοοι (ΑῤοΞςέοϊἑς Ἑαΐδενς, Ῥατὶ 1]. 
νοΐ. ἱ. Ρ. 448) δάάδυςεβ ενϊάεπος ἔγοπι 
Ῥοϊγθίυβ ἀπᾶ Οδίδη ἴο βῆον δαὶ ἃ τηδῃ 
τηϊρῆϊ θὲ οα]εδἀ νέος ὰἃρ ἴο ἴπε ἂρε οὗ 
ταϊγιγείους οὐ τηϊτεγ-ῆνε. [π᾿ ΔΥ οδβε, 
τῆς [οτπΊ8 “ γουπρ ᾽᾿ δηὰ ““ οἷά ᾿" ἅτε υϑεὰ 
τεϊδιίνεϊυ ἴο ἴπε ἄνεῖάρε ἂρεὲ αἱ ψῃΐο ἢ 
τῆδη διἴϊδίῃ ἰὸ ροβιτἰσηβ ἰῃ ἴμε ννου]ά. 

Ἑοτῖν ἰδ τεοκοηεὰ οἱὰ ἴος 4 ςδρίαίπ ἰῃ 
δε ἀγπῖν, γουηρ ἔοσ ἃ Ὀββορ, νεῖν γουπην 
ἴον ἃ Ρείπιες Μιπιβῖεσ. [ἢ δῃ ἰηβίσυςϊιννα 
ῬΑτδ]]εΐ Ὀ. 6, ᾿ρπηδιΐβ οοτηπιεηάβ τς 
Μαρηεβίδηβ (8.3) δἀπά τῃεῖγ ῥγεβογίογβ 
ἴος ποῖ ργεβυπηπρ ὑροη ἴῃς γουϊὰ οἵ 
τηεῖὶς Ὀίδθορ. Ἐος Τιπιοῖ γ᾽ Β σοπιρᾶτγᾶ- 
εἶνε γουῖῃ, οἱ 2 Τίπι. ἰΐ. 22, τὰς δὲ 
γεωτερικὰς ἐπιθυμίας φεῦγε. 

τύπος γίνον : οτ τῆς 5εηιἰπιεπῖ, σοπ|- 
Ρᾶτζε τεῦ. δηὰ σ Οος. ἱν. 16, Ρῃ]]. ἱν. 9. 

τύπος ἰ5 [οἸ]οννεά ὉῪ τῆς ψεπίεινε οὗ 
τῆς ρεΐβοη ἴοσ Ψῃοβς βἀϊβοαιίίοη τῆς 
τύπος εχἰδίβ ἰπ σ Οοσ. χὶ 6, σ Ρεῖ. ν. 3. 
[ τῆς [ο]]οννίπς εηυπιεγαιίοπ, λόγος ἰ8 

οουρεά ἢ ἀναστ 88 τοογς ΜἱΚΏ 
ἀεθάς (Εοπι. χν. 18 ; (Οἱ. ἐἰϊ, σγ7). Τδεδα 
τεῖος ἴο ΤΙπιο 5 ρυδῖϊς πὰ; νΏ116 
ἰουε, ζαϊἐκ πὰ ῥεγὶέν τεῖετ ἴο ἢἰ5 ρείναϊς 
πῆς, ἴῃ τείδγεπος ἴὸ ἢ πεν τε ἰουηὰ 
ἴῃ ςοη]υποείοη ἰῃ ἰϊ. 15. 

ψγεῖ. 13. ἕως ἔρχομαι: Εοτ ἕως ν» ἢ 
ταβοηῖ ἱπάϊς, ἰμβιεδὰ οὗ ἔυξ. βες ννίπεσ- 

Μουϊεοη, Ονανιραῦ, Ῥ. 37γ0ο. Οὗ. Τὰκα 
χίχ. 13, ]οπη χχί. 22, 23. 

ἀνάγνωσις, παράκλησις, διδασκαλία 
τε ἴῃς τῆτες εἰεπηεπῖβ ἴῃ ἴΠς πιϊπἰβέγυ οὗ 
ἴῃς νοτά: (α) γεαάέηρ αἰομά οἵ ϑετίρέυτα 
(κε ἱν. τ6; Αςἰβ χίϊ!. 15; 2 Οος. {ϊ1. 14, 
8εε Μουϊίοη δπὰ Μι]Πἔρδη, Ε χρῤοσίέον, υἱὶ., 
ν. 262); (δ) εἐχλογίαϊἑοπ Ὀᾶβδεὰ οἡ ἴῃς 
τεδάϊηρ, ἂἀπά Δρρεδὶίπρ ἴο {με πηογδὶ βθῆδε 
2 Τίπ). ἱν. 2 ; ]υβιῖη Μαγίγσ, 4ῤοἱ. ἰ. 67); 
ε) ἐεαοκέηρ, ἀρρεαϊίηρ ἴο ἴῃς ἱπιοεςι, 
866 ποῖς οὔ οἤδρ. ἱ. το. Ἐχῃμογίδιίοη 
δηὰ (εδοπίπρ ἅτε βι πιεῖν ἰοἰπθὰ ἴῃ 
Εσοπι. χίϊ. 7, 8, δηά σ Τίηι. νὶ. 2. 

νει. 14. μὴ ἀμέλει: 1]. Η. Μουϊίοη 
(ὥνανιρναῦ, νοὶ. '. ἢ. 122 344.), ἀϊβιίηρυϊ- 
8868 (α) μή ν ἢ τῆς ρτεβ. ἱπιρεγαῖ, “" ὉῸ 
ποῖ ρῸ οῃ ἀοΐπρ 80 ἀπά 50," 4.5.» 1 Τίπι. 
ν. 22, 23, ἴτοπὶ (δ) μή ΜΠ ἀπε δοσ. βυῦ- 
Ἰυηςοιίνς, “Ὁ ποῖ δερίη το ἀο 1ε᾽ (1 Τί. ν. 
τ; 2 Τίπι. '. 8). [π τῃ18 οαβε, μὴ ἀμέλει 
ἰδ ααυίϊναϊεπε [ὁ πάντοτε τα. 
Τἰπιοῖ γ᾽ χάρισμα ᾿ἰΔΥ ἱπ 8 σοτηπηῖβ- 
Ββίοῃ ἰϑ πῆς δηὰ ἱπ ἢϊ8 ρονγεσβ 88. ἃ 
ΡΓσδομοσ. Τῆς χάρισμα ννᾶ8 ρίνοῃ ὉΥ 
ἀοΐᾶ; ἰη {π|8 οᾶος κι αγρηντλνς τς ξοττηδὶ 
Δηὰ βοϊετηπη αϑβυπιρίοη οὗ 18 υ86 ννᾶ8 
Ἀξϑοπιρδηῖϑά ὃν τῇς ἱπάϊςαιίοη οὗ Ῥγορῆ- 
ΘΟΥ δάἀγεββεὰ τὸ ἴπεῈ εασ, δηὰ ὉγῪ ἴπε 
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ἐδόθη σοι διὰ προφητείας μετὰ ᾿ ἐπιθέσεως " τῶν 

" πρεσβυτερίου. 
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Υ χειρῶν τοῦ ν Αεἴδ νἱ ΐ. 
Χειρῷ 18,2 Τίπ). 

15. ταῦτα "μελέτα, ἐν τούτοις ἴσθι, ἵνα σου ἡ ἰ. 6, εν. 

Υ προκοπὴ "φανερὰ "ἢ; πᾶσιν. τό. "ἔπεχε σεαυτῷ καὶ τῇ διδασ. ν ἔἰεοοοιν 
καλίᾳ - " ἐπίμενε αὐτοῖς - τοῦτο γὰρ ποιῶν καὶ σεαυτὸν σώσεις καὶ κεῶεε. 
τοὺς ἀκούοντάς σου. . 

χ Αειἰβὶν. 25 
(Ρ«. ἰἱ. 1). 

Ὑ. 1. Πρεσβυτέρῳ μὴ " ἐπιπλήξῃς, ἀλλὰ παρακάλει ὡς πατέρα, δρμανβν 

1 Ἰοδα "1. το. 
ὉΪ. ἡ. 23. ἃ Ἦετε οὐἱγ, οὶ υυχχ. 

ΔΊυκε χὶν. γ, Αςίε ἰϊ,. 5, χίχ. 22. 

« οπι. ἱ. 10, 
αι. ν. 19, 

Ὁ Αεὶἰς χιϊὶ. 43 (Ί.Ε.), Κοσα. νἱ. 1, χὶ. 42, 23, 

11η8. ἐν ὈΟΚΑΡ. 

Ἰαγίπῷ οη οὗ μαπὰβ δ ἀγεββεά ἴο (πε Ἔγε. 
ϑες Αςῖβ χἰϊὶ, σ-3. 

Νίπει- Μουϊΐοη ποίεβ, Ρ. 471, ἴπαϊ τὰς 
ἐπαίγωνδηί, 38 Βυς ἢ, 18 ΠΕΝΕΙ ΟΧΡΊΙ 
ΌΥ μετά ἴῃ ροοά ρΡτοϑε. Ἡξεζςε, τορέλ, 
ανὰ ἱνεῤοσίέϊοη οΓ κακάς (ςοπ)οίΕῪ 
αὐ τὰς δορὶ οἵ ἱπιροβίτοη). μετά ἰ5 
Βεγε εαυΐϊναϊεπι το διά ἰπ τῆς βεηβε ρίνεη 
ἃῦονε, ἱ.4.,) οὗ δοοοιῃρδηγίηρ οἰγουτα- 
βίδλποςβ. 

2 Τίπι. ἱ. 6 8 υϑυδ}ν τεςσοποϊϊεὰ νυ ἢ 
1818 ραββᾶρε ὉΥ βαγίπρ (πδὶ (ἢς Ὀοάν οὗ 
ΤΕΒΌΥΟΙΒ ῬνᾺ8 δεβοοίδιεὰ νν ἢ 8:1. Ῥαυὶ] 

1η ἴδε Ιλγίπρ οἡ οὗ παπάβ. Βυΐῖ {πεζὰ ἰ8 
ΤῸ τεᾶβοῃ ἴο βυρροβε [παῖ ἴῃς βᾶπὶε ἴσᾶπ8- 
δοιίοπ ἰ8 τείξεισεά ἴο ἰῃ Ῥοῖῃ ρίδοςβ. 
Ηετςε ἴμε ομαγίβπηαϊδ τείεσ ἴο ὑγεδοπίηρ 
δηὰ τεδοπίηρ ; δυὶ ἱπ 2 Τίπι., ἴο ἴῃς δά- 
ταϊηϊβιίγαῖῖνε ἀυεῖεβ σοπιπλίεεὰ το ΤἰπιοίῃΥ, 
85 ἰξ ἰ8 γεαβοπδῦϊε ἴο ϑιιρροβε, Ὁ ὃ. 
Ῥαὰ] δἷοπε, ῇἤεπ πε δρροϊπιςαὰ δἰπὶ ἢὶ8 
τερσεβεηϊαιίνε. Νοίε πδὶ διά ἰ5 υβεὰ οὗ 
81. Ρδυ}᾽ Β ἱπιροβίτίοη οὗ μβαπάξβ (2 Τίπι. ἱ. 
δ) μετά οἱ τδαὲ οὗὨ τῃς ργεβογίετθ, μεῖς. 

Ἠϊ5 βυρρεβίβ [πὶ ἰξ ννὯβ8 (Ὡς ἱπηροβίείοῃ. 
οὗ μβαπάβ Ὁγ ὅ8ὅι:. Ρδαὺὶ ἐμαὶ νναβ ἴῃς ἰπ- 
βίσυπιεηϊ υϑεὰ ΌὉγ αοά ἴῃ ἴῃς σοπιπιυπίςα- 
ἴοη οὗ τῆς οπατίβπια ἴο Τἰ πιοῖῃγ. 

πρεσβντέριον: εἰδενῆεῖς ἱπ ΝΙΤ. 
(ἷξε χχίϊ. 66; Αςῖβ χχὶϊ. 5) πεδῃβ ἴῃς 
7ενῖβδι ϑαπμεάσγίπ ; δυῖ Ιρπδιίυβ υ868 ἴῃς 
ἴεγπι, ἃ8 πεῖε, ἴο ἱπάϊοςδίς τῇς ργεβῦγ- 
ἴειβ ἰπ ἃ ἰοοαὶ σμυσο (Τγαὶ!. 7, 13; 
Ῥμαάεῖῤᾷ. γ, εἴς.). 

Ψνεσ. 15. ταῦτα: ἱ.ε., τεδλάϊπρ, ἐχῃπογία- 
ἄσοη, τεδομίηρ. μελέτα: ῥγαεέϊξε, ἐχεγοῖσα 
ἐλγεοῖ ἐπ, ταῖμεσ ἴμᾶπ »δαϊέαγί. 80 
ΕΕΑν., Βε ἀϊϊρεπὲ ἐπ. (Βεηροὶ σοπηραγεβ 
γύμναζε νετ. γ.) ΟΥ Ῥβαὶ. ἱ. 2, ἐν τῷ 
γόμῳ αὐτοῦ μελετήσει, “ [π᾿ Πίβ ἴᾶνν ν»1]}} 
ἢ εχογοῖβε ἢἰπιβοῖῖ," ΡῸΒΝ., φυοϊεά ὃν 
Ῥτοΐῦ, ϑομοϊεβεϊά. 

ἐν τούτοις ἴσθι: ΤῸ ἴδε ρδγδ]]εῖβ 
εἰιεά Ὁγ Υνεἰβιείπ, ἐν τούτοις ὁ Καῖσαρ 
.... ἦν (ΡΙυς. Ρονεῤ. ἢ 656 δ), “ Οπιηΐβ 
ἴῃ Βος βυπ)" (ἥοταςε, Εῤιξέϊες, 1. 1,11) ἀπὰ 
ΑΙ οτὰ: “ Τοίυβ ἰῃ 1118 (Ηοταςς, δαέ. ἱ. 
9, 2), ἦε πᾶν δὰά ἐν φόβῳ Κυρίον ἴσθι, 

Ῥτον. χχίϊὶ. 17. Τἰπιοι γ᾽ 8 ῥσορτεββ πηδηὶ- 
ἴεϑι ἴο 411 ψουϊά βδεουγε 18 γου τῇ ἔγοπι 
δείΐης ἀεβρίβεά ; οἵ. Μαῖϊ. ν. τό. 

φανερὰ ἦ: Τηῖθ οχργεβδίοη ἴβ αυϊϊε 
Ῥαυϊΐΐπε; βες σεῆϊ  δυῖ 5:. Ῥδυὶ πιοτα 
Ττδαυοπην πᾶ8 φανερὸς γενέσθαι, Σ (οτ.. 
1], 13, χὶ. 19, χὶν. 25, ΡΒ! ἱ. 13. 

Μνεῖ. 16. ἔπεχε σεαντῷ, κιτιλ.: Τῆς 
ἰδᾶςμεῖ πιυβὲ πεεάβ ρσερᾶγςε Ὠἰπηβαῖζ θὲ- 
ἴοτες με ργδρᾶσζγεβ ἢ8Β ἰεββοῦ. Α βίγηαγ 
τπουρδι 18 οοηνεγ δά Ὁγ {πε ογάεσ οὗ {δε 
ννογάβ ἰπ ἀξ. ἵν. 4, “Ἴδε Τογὰ μαὰ 
τεβρεοῖ υπῖο Αδεὶ δηὰ ἴὸ ἢἰ8 οἴεγίηρ ᾽᾿. 
ἐπέχειν (8εε τεῆϊ. δηά Μουϊΐοη δπὰ ΜΙ]- 
᾿ρϑη, Ἐαῤοςϊέον, νὶϊ., νιϊ. 377) Π48 ἃ αυϊῖε 
ἀϊδῆετεηπε βίρηϊβολίίοπ ἴθ ΡΠ]. 11. 6. ΟἿ. 
Αςἰβ χχ. 28, προσέχετε ἑαντοῖς. 

τῇ ὃ ίᾳ: Τὰν ἱεαεοκίπρ (Ἐ.Ν.). 
Τὰς ἀοείγίκε (Α.Ν.) σπ τακα οἄγε οὗ 
ἰϊβε!. ϑ8ὲεεὲ ποῖς οἡ ἱ. το. αὐτοῖς ἰ8 
πουΐετς, ταξεστίηρ ἴο ἴδε βάτης (πίῃρβ 88 
ταῦτα; ποῖ τπῆᾶδβο., “ Εοεπηδίη ὑνἱἢ τῆς 
Ἐρδεβίδηβ,᾽" 28 ἀτοῖυβ βυρροβεά, ἃ νίαν 
τοϊεταϊεά Ὁγ Βεηρεὶ. 

σεαντὸν σώσεις: ε΄. ΕΖεῖς. χχχίϊ!. 9. 
Οβάρτεεκ Υ' --ῆν. :-ἰ6ό. Τῆς νῖβε 

ΟΒυτοῦ τυ]ος πιυβὲ υπάετβίδπά πον ἴο 
ἄεαὶ νι Π΄8 ρεορὶς ἱπάϊνίἄυδ!]γ. Εδοῆ 
ἃξε δηά ςοπάϊίοπ πεδὰβ βεραγαίς {γεδῖ- 
τηεηῖ ;: οἷά πγεπ, γουπρ πιεη ; οἱἷὰ ννοπιεῃ, 
γουηρ Ψοπίεη. ΔΝ άοννβ ἰπ ραγίίου ας 
πεεὰ ἀϊδογι πιϊπδιίηρ σάτα ; βίποα βοπης οὗ 
1πεπὶ πῆᾶῪ ἤᾶνε ἴο ὃε βιρροτῖεά ὃν τἢς 
ΟΠυσοῦ ; δηὰ ννὲ τηυβὲ ποῖ ἰδὲ 86 Οἤυγοῖ 
δε ἱπιροδεά οὔ, πος ψὶνε οσοαβίοη ἔοσ 
βοδῃ Αςοοσγάϊηρν δυο νάοννβ. 
τηυβί Ὀς αἵ ἰεδβὶ βίχυ γεδγβ οἷά, δηὰ δε 
οἵ ροοὰ οπδτγβοῖεσ. ᾿ 

εσ. 1. πρεσβυτέρῳ ἰδ ῬὈεδὶ ἰαἴκεῃ 485 ἃ 
ἴοτλ οὗ "ρόαι μβάῤν Αἱ (νυϊᾳ.). Τῇῖβ 
νῖενν ἰδ βυρροτίεά ὃΥ (ἢε ὡς πατέρα, 
πρεσβντέρας, νεωτέρας. Τῇς ἰοτπὶ 
γε ταῖρι ροββίθὶυ τεῖεσ ἰο ἃ βυῦ- 
ογάϊηδϊς Οδυγοῦ οἴἶοετ. [ἢ Αςδ ν. 6 ἰϊ 
ἷδ ΒΞ ςρΈδ]ς οὗ τῆδὲ τπεδπίηρ ; δυϊ ἴῃ 
τῆς βυδβεαυεης παιγαῖῖνς (Αςῖβ ν. το) οἱ 
γεώτεροι ΠΟ ἅτε ἰῃ διίεπάδπος οὐ ἴδε: 
Αροβιϊεβ γε πηεγεὶν νεανίσκοι. 
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ῬΉ τς ουἷ, γεωτέρους ὡς ἀδελφούς, 2. " πρεσβυτέρας ὡς μητέρας, νεωτέρας ὡς 
ς8εει Τί. ἀδελφὰς ἐν πάσῃ “ ἁγνείᾳ. 3. Χήρας τίμα τὰς “ὄντως χήρας. 4. 
ὰ Μἥωεκ χι. εἰ δέ τις χήρα τέκνα ἢ " ἔκγονα ἔχει, μανθανέτωσαν ' πρῶτον τὸν 

ἔα ὅλωι ἴδιον οἶκον ᾿εὐσεβεῖν καὶ “ ἀμοιβὰς ἀποδιδόναι τοῖς " προγόνοις " 

πκθοιγ, τοῦτο γὰρ ἐστιν 3 ' ἀπόδεκτον " ἐνώπιον " τοῦ " Θεοῦ. σ. ἡ δὲ ' ὄντως 

εὐλίςς, ῇ 
πο  ὐν τ Ὑ  ἀΝΝὙ Ὁ ὑπυΝον 

1 μανθανέτω ἴννο ουτείνεδ, ἃ, ἔ, π182, νᾳ. (εχοερὶ ἀπ" -Ξ- ἀϊξεαηέ). 

318. καλὸν καὶ 37, πλὴν Οἴδπεῖδ, ὈΟ᾿., 50.» ἅτ. 8466 οΔρ. ἰΐ. 3. 

2 Τί. ἱ. 3 ον, Ν.Τ. τ Τίαι. 

ἐπιπλήξῃς: Τγεαί καγελίν. Τῆε πιοτα 
88] ἐπιτιμᾶν οὐουτβ 2 Τίπι. ἷν. 2. 

άλει ὡς πατέρα: Κεδρεςὶ ἔος ἂρε 
τουδὶ [οηρεσ ἴῃς ἐχρσεββίοη οὗ στερτοοῦ οὗ 
8 Οἰά τπηδῃ᾿ 8 τηϊβάεσηοδπουσγβ. νεωτέρους 
δηὰ (πε [ο!]Πονίπρς δοουβαῖνεβ ἰῃ νεσ. 2 
Φτε ρονετηδὰ ὈΥ ϑοπὶα ΒΟ ἢ νεγῦ 88 ἐγεαέ, 
δέλαυό ἰοισαγάς, ἀεαὶ τοί ἐΐ, ἱταρ!εὰ ἰπ 
ἐπιπλήξῃς ἀπὰ παρακάλει. 

νεῖ. 2. ἐν πάσῃ ἁγνίᾳ: τοίέξ ἐλδ 
φἰγίοίεςέ γεραγὰά ἰ0 ῥμγιέγ, οἵ Ῥεῃδρβ 
ῥνοῤνίεέγ. ΟὨτί βείδηβ, ΑἸ πεπαρογδβ 16}18 
08 (Γεραί. 32), οοπβίἀετεά οἵπες ΟἾτγίβ- 
ἴδηβ, δοσογάϊηρ ἴο {μεῖς με, 48 βοη8 ἀπά 
ἀδυρδίεογδ; Ὀγοῖπειβ δηὰ βίβίεγδ; {δῖ ΕΓΒ 
δηὰ πιοίμεσβ. ΕἸ]Πἰοοῖς ἀυοίαβ ]εγοπιθ᾽ 5 
τοηλχῖτη, “Οπῆπεβ ρ6 1118 εἰ νἱγρίπεβ 
ΟὨσίβεὶ δὺυῖϊ δεαυδιίξες ἱρποσα δὺς δεαυᾶ- 
{τες ἀϊπ σε" (ΕΡίβι. 52, 5, Ρ. 2590). ὕοπι- 
Ραῖς ἐδ νει αἰίοπς ΟἈγ σε, ἰ. 8, "" Βε ποῖ 
8 πίεηὰ ἴο Δὴγ οἣς ννοπίδῃ, δυῖ τεσοτη- 
τχεπὰ 11] ροοά ννοπηξη ἰῃ ρεπεσαῖ το αοά᾿". 

νει. 3. τίμα: [ε ἰ8 ἀϊβίουϊε το ἢχ ῥγε- 
᾿οἴβεὶν ἴδε ἔογσος οὗ τιμάω ἰῃ [πΐ8 σοη- 
πεχίοη. Ου ἴδε οἷς Παηά, ἴῃς ράαββᾶρε 
(νν. 3-8) ἰδ ἃ ρατὶ οὗ ἴδε ρεπεγαὶ ἀΐγες- 
τίοπβ 88 ἴο Τἰπιοίπγ᾽ Β Ρεγβοηδὶ τεἰδιὶοπβ 
ἴο δῖβ ἤοςκ. εςῤεεέ, λοπομν, νουἹά, 
1Βεη, ταπάθγ ἴῃς ννοτά δάεαυδίεῖγ. Οη 
τῆε οἵδε Βαπά, νν. 4 δηά 8 βῇον {παὶ 
ἴδς αυεβίίοη οἱ 'νἱάοννβ᾽ πιαϊπίεπδποε, 
ἋΒ Ἁ ΡῥΙΟΌΪεπὶ οὗ ΟΠυγΟῦ ἤπδπος, ννᾶ8 
ἴῃ ἴῃς ἀροβιῖς᾽ 5 πιὶπὰ ; ἀπά πε ροεβ ογ, 
ἷπ νεζ. 9, ἴο 'δ ἄοννῃ τγαρυϊαϊίοηβ ἴογ 
1 δἀπικὶΒϑίοη οὗ ννἱάοννβ ἴο ἴπε πυπιροῦ 
οὗ ἴῆοβε ψῇο ννεζε εηϊεγεᾶ οἡ τῆς ΟΒυτοῆ 
ταριβίε ἴοσ βυρροτῖ.0 εζδαδαρβ γέςῤεοί 
νν»ᾶ8 δτβῖ ἴῃ τῆς νειοῦ 8 τιϊπὰ, ψ Ὡς τῆς 
ἴεῖτῃ υ86ά, τίμα, ελδὶ]ν ἰεπὶ ἰἴβεῖ ἴο τπε 
εχργαββίοη οὗ ἴῃς ποῖίοη οἵ σηῤῥογέ, ννϊο ἢ 
ἐτηπηοάϊαῖοϊν βυρρεδίθὰ ἰϊ56}. Θι τ} δεῖν 
ΟἾτυβ. (τῆς τῶν ἀναγκαίων τροφῆς), 
οοπηρασγίηρ να. σ7, Βεῖς τιμή [4 τε 
δεπδς οὗ ῥαν, (7. Ἐςοΐυ5. χχχνηὶ. σ, Μαῖξ. 
χν, 4-6, Αοἰβ χχνΐϊ!. το. Ἡομογα δεηεῇβεὶὶς 
18 Βεηρεῖ᾽ 5 ςοπηπηδηῖ. 

τὰς ὄντως : Τῇοβε Ψ ΠΟ τΕΔΙῪ ἄεβεῖνς 
ἴδε πᾶπὶς οὗ νἱάονβ ὅγὰ (1) ἔποβε γῇ 
-ἤδνε Ὧ0 γουπρες γεϊδεῖνεβ οα νοὶ ΤΟΥ 

δανς ἃ οἷαίπι ἔοσ βυρροτῖ, (2) ἔποβε ψγῇο 
οοπίογπι ἴο οεγίδίη τηογαΐ δηὰ βρίσιτυδὶ 
τεαυϊγτεπιεηι8 ἀειδι]οἀ Ὀεῖονν. 

εἰ. 4. ἔκγονα: οὔεῤγεηρ οὐσδὲ ἴο ὃὈς 
πε Ὀεβῖ τεπάσείηρ οὗ {π|8α6 [τ μᾶ8 ἃ 
νἰάε οοπποιδιίοη ἴπᾶη ελέἑάγειι δηὰ 
Ἀδτγονοῦ ἴλη ἀεεοεμάαηΐϑ. 

μανθανέτωσαν: [τ οὐρῆς ποὲ ἴο ὃὈε 
Πεσεββᾶγυ ἴο 8Ὰὺ ἴπδῖ τῆς βυδ)εςὶ οἵ (Πὶ8 
νεῖῦ ἰ8 τέκνα ἢ ἔκγονα, ΟὨἿΥ ἴπαὲ ΟἾγγβ. 
Ὑμεοά. Νυΐρ. ἀπά ἀ ἄρτεε ἴῃ γεξεγγίπρ ἴὲ 
ἴο ἴῃς οἶλ88 χῆραι. {΄ Εεαυΐϊξε 1πεπὶ ἱπ 
τηεὶς ἀεξοεηἀδηΐβ, τερᾶν ἴῃ ἀεδι τπτου ἢ 
ἴδε ομάγεη,᾽" ΟἾγγβ. ; “ έβεαέ ῥγίνεμσι 
ἄονεμηι σμαπι γερεγε.᾽" 8εε οτἰτἰοαὶ ποῖε.) 
ϑ πη] εν Αὐρυδίίῃς βαγβ οὗ δῖ8 πλοῖο 
Μοηίοα, ““Ευδτεαὶ δηΐπὶ υῃΐ8 ΥἹΓὶ ὈΧΟΣ, 
πιυΐυδπλ νίςεπι ρδγεηιθυ8β τεἀάϊάεταῖ, 
ἀοτηυπὶ βυδπὶ ῥὶς (γδοϊδνεραῖ᾽" (Οονζες- 
δίομόδ, ἷχ. 9). ΤῊΪδ οδη οηἱΐν Ὀ6 τεραγάεὰ 
88 ἃ Ουτὶ ΒΥ ἴῃ ἐχορεβίβ. 

πρῶτον: ΤὭε βτδὶ ἀυγ οἵ ομ!άγεη ἰ8 
8114] ρίεῖγ. οἶκον, ΨΨἘΙΟΙ 8 υβυλ!ν οοτ- 
τεϊαῖίνε ἴο ραγεηΐϊβ γαῖμες τπδη οδ]ἄγεπ, 
8 υϑεὰ Πεζε “ἴο τηδλεῖς (ῃς ἀυν 88 δῃ δεὶ 
οὗ ἔαγαυ ἔεεϊηρ ἀπά [Ἀγ Ποηουτ᾽" 
(θὲ ννεῖῖε, ᾳυοιϊεὰ ὃν Ε|}.). 

εὐσεβεῖν (ον ῥίε ἰἱγαείαγε, τη) 
ΜΙ ἃ ἀΐτεςς δοσυδαῖῖνε 18 4180 ἐουπά ἴῃ 
τεῦ. ἘΕἸΙοοῖς ΒΌΡΡΙΙεβΒ ἂἃπ δρρσοργίδιε 
ΠΠπβεγατίοη ἔγοπι Ῥἢιο, ἐς εεαίορο, ὶ 43, 
“ἐν Ώεῖα βίου κβ γα βί τ] σὶγ βαϊὰ εὐσεβεῖν 
δηὰ γηροτροφεῖν᾽". 

προγόνοις: Ννεη ἴδε ἴεττ οσουγδ 
αϑαΐη, 2 Τίπι. ἰ. 3, ἰξ μ88 118 υδυ8] πηεδη- 
ἴῃ )ονεζαίκεν. Τὰ 18 υϑυδ!ν ἀρρΙ ες τὸ 
οτθεατβ τπδὶ ἅτε ἀεδά. Ἡετζε ἰΐ τηεδῃβ 
Ῥᾶγεηΐῖβ, ρταπάρασεηϊβ, οὐ στεδῖ-ρταπά- 
Ῥαζεηῖβ {δαὶ δῖε ἰἱνίηρ ; δπά {Πὶβ δὲ οὗ 
ἰξ ννᾶβ8 ὑγοῦδοϊν βυρρεβιεὰ Ὁγ ἔκγονα, ἃ 
ἴογπὶ οὗ ἐαυά!ν νᾶρὰς τεέεσεηςα. Ρ]αῖο, 
1αιος, χὶ. Ρ. 932, ἰ5 φυοῖϊεά ἴος ἃ 5ἰπηϊ]αγ 
Δρρ᾽Ἰςδιίοη οὗ τς τνοτὰ ἴο ἴδε ᾿ἰνίηρ. 

τοῦτο γάρ, κιτιλ.: Βεδίάε5 δεΐπρ 6η- 
)οἰπεά ἰπ τῆς ΟΟΤ΄., οὐ Τογὰ ἰδυρῃὶ τὰς 
βᾶπις ἀυΐγ, Ματῖς νἱϊ. 1τ6-13-- Μαῖῖ. χν. 
4.6. ὅ8εε 4180 Ερῆῇ. νἱ. σ, 2. 

γει. 5. ἤλπικεν ἐπί: λαίλ λὸν δοῤε 35εἰ 
οη. ϑες οὐ ἷν. τὸ, ἴδε δηδίορυ οὗ 
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χήρα καὶ " μεμονωμένη " ἤλπικεν ἐπὶ ῖ Θεὸν 3 καὶ “ προσμένει ταῖς το Ηστο 

δεήσεσιν καὶ ταῖς προσευχαῖς νυκτὸς καὶ ἡμέρας 6. ἡ δὲ Ῥσπατα- 1 
86ε: Τίῃ). 

λῶσα ζῶσα τέθνηκεν. 7. καὶ ταῦτα " παράγγελλε, ἵνα " ἀνεπίλημπτοι : ΤῊΝ 
ὦσιν. ὃ. εἰ δέ τις " τῶν "ἰδίων καὶ μάλιστα 3 ̓ οἰκείων οὐ " προνο- ο, Αεἰε αἱ. 
εἶ,. τὴν " πίστιν “" ἥρνηται καὶ ἔστιν ἀπίστου χείρων. 9. Χήρα» ἤδιάμν 43. 

"καταλεγέσθω μὴ ἔλαττον ἐτῶν ἑξήκοντα γεγονυῖα, ἑνὸς ἀνδρὸς ἔπεκ Ἰνί. 
Ὧ 8εε: Τίαι. Σ 3. τ ϑεδι Τίς. ἐἰΐ. 2. 
ΠΑ υ Ἔσαι. χἱϊ. 1γ, 4 Οος. νἱϊὶ, 2:1. 
4 Τίχα. 11, 12, 13, Τίς. ἰν σ 

8. ]οδὴ ἱ. σἱ, χἰϊὶ. σ, Αςῖδ ἱν. 43. 
ν ον. ἱϊ. 13. 

Χ ετσε οὐ, Ν.Τ. 

49, 1458. ν. 

ἐθα!, νύ το, ἘρΒ. 
ν 2 Τίσω. ἐἰ, 5, Τίς, 11. 12, ῳ'. 

1 Ἴπ8. τὸν ΟΑΌ ΚΙ, ; οι. τὸν δ᾿ ΟΕΟΡ. 
3 80 ΒΟΑΟΚΡ;Ρ, ἀ, ε, ἔ, πγ25, 82, 110, νρ. ; Κύριον ἐδ" Πετ". 
5 [π8. τῶν ΟΌΡΟΚΙΕΡ. 

480 ΟΑΟΏΌΟΚΡ ; προνοεῖται 3 ἜΟΘΚ, οπε οὐτεῖνε. 

ΥΒΙοΒ ἵλνουτβ ἴῃς οπχίδβίοη οὗ τὰς ἁγία 
εἴε. 
προσμένει: θῇς ἰδ κα Απηδ, νηστεί- 

αἷς καὶ δεήσεσιν λατρεύονσα νύκτα καὶ 
ἡμέραν (ἴυκς 11. 37). προσκαρτερεῖν ἰδ 
ΤΩοτα υ508] ἴῃ 1818 οοπποχίοῃ, δ.9΄., Εοπι. 
χὶ!. 12, ΟΟΪ. ἱν. 2. 

ΕἸ]. ποῖεβ ταὶ Ῥδὺ] αἰνναγβ ἢδβ τῆς 
οτάεσ νυκτ. καὶ ἦμ. 48 Πεῖε. [υἱὸ ὯΔ8 
4180 {Π18 ογάδσγ, συ τπς δος,, δὰ ἧμ. καὶ 
ψυκτ᾿ ἘΠ} ἴῃς ρεη. [ἡ εν. ἴῃς ογάοσ ἰ8 
ἡμ. καὶ νυκτός. 

νει. 6. σπαταλῶσα : ΤἼε πιοάεγῃ ἴεΓτ. 
,7αΞέ, ἰὰ ν Ὡς τὰς ποείοη οὗ ργοάϊ ρα! ἐν 
δηὰ ᾿νΑ βίο 688 ἰδ ποτα ὑγοτηϊπεηΐ ἴΠδἢ 
ἴδε οὗ βεπβυδὶ ἱπάυϊρεηος, ἜΧΆΟ Ϊ ἐχ- 

6 8868 [πε βἰγσηίβοδπος οὗ τῃϊ8 ννοσά. 
Ὡς ΚΕΝ. :ὰφ ἐλαΐ ρίσείμ μεγεεῖ ἐο ῥίεα- 

δμγέ, ἰδ ϑίγοηρες ἴδδΔη ἴδε ΑΝ. Α βοπης- 
ννδδῖ ἀδτγίεσ ἔογοε ἰ8 ρίνεη ἴο ἰὲ πεγε ὃν ἴπ8 
Δββοοϊδίεά νεῦῦ ἰπ νεῖ. σἱ, καταστρηνιά- 
σωσιν. Τῆς Νυΐξ. [5 ἐε!ἰοἰζουδ, Οκας ἐν 
ἀεϊοὶὶ5 ἐςί, υἱύέης νιογίμα 65. ἼΤῃα 6χ- 
Ρτεβδίοῃ 18 τῦογε ἴεσβε ἴπδη ἴῃ εν. ἰἰΐ. 
Σ, ὝΒου δαβὲ ἃ παπὶὲ ἴπδῖ δου ᾿ἰνεβὲ 
Δπὰ του αὶ ἀεδὰ ", ΟΥ̓ Εοπι. νἱΐ. το, 
24, Ἐρἢ. ἷν. 18... Ννεϊδβιεἰπ αυοῖε8 ἴῃ 
11υβιγδιίομι ἔγοπι ϑιοῦδευβ (238), 48 ἀδ- 
βογιρεῖινε οὗ ἃ βοὸσ τηδῃβ "πε οἵ δηχίεϊυ, 
πένης ἀποθανὼν φροντίδων ἀπηλλάγη, 
ζῶν γὰρ τέθνηκε. 

Ψεσ. 7. ταῦτα ἰδ δεδὶ τεΐειτεά τὸ νοσ. 
4. ΜΠ [8 ἱπιρ!εά ἰπ)αποιίοηβ το ἴπ6 
γουηρε ρεπεγδιίίοη ἴὸ βϑυρροζσέ ἰδεῖς 
“ΝἰάονΒ. 

ἀνεπίλημπτοι : {.6., 411] ΟὨτίβεϊδπ8 
ΨΒοπΣ 1ἴ σοποεσηβ, ποὶ ννϊάοννβ ΟὨΪΥ. 

νεῖ. 8. Τῆς ΟΠ τί βείδῃ ἕδιτ ἱποίυδεβ 
δε Ἰανν οὗ Ιονθ. Τῇε πιογαὶ ἰδαςβίηρ οἵ 
ΘΟ γιβείδηι εν τεοορηίβεβ τῆς ἀϊνίης οτρίπ 
οὗ 411 παίυσαὶ δπὰ ἱπποοεηῖ δυτηδη δῆες- 
τίοπβ. Τῆς υπρεϊϊονετ, ἐ.ε., τῇς Ῥογῃ 
Ἀεδίδεη, ροββεββεβ πδίαγαὶ ἔλγλν δῆεο- 

ΝΟΙ,. [ν. 

τίοη ; δηὰ τβουρῇ ἔπεβε ἔδεϊἰρβ τῇδυ θὲ 
δβἰυπιεά Ὁγ βᾶναρετυ, ἴῃς Βεδίβεη σε ποῖ 
Εἰκοῖν ἕο δα βορῃίβεϊίσαδῖδα Ὁγ Βυπιᾶπ ρετ- 
νοΙΒΊΟΩΒ οὗἁ τοὶ ρίοῃ, δυο ἢ}β!. δ ἴποδε ἀε- 
πουηοεά Ὀγ [εϑὺ8 ἰη Μασὶς νἱϊ. ΕἸ]. βᾶγβ. 
“ΤῸ 18 οσίῆγ οὗ ποιῖῖος ἐπα ἴ8ε Εβδεπεβ 
ψετε ποῖ Ρεσγπτςά το κίῖνε ταὶ! τὸ {πεῖς 
τεϊδεῖνεβ ΝΥ κμουΣ Ἰεᾶνε ποτ: μρυβεϑα ἐπί- 
τρόποι; [ΠουρὮ ἴΠῸῪ πιὶρμε δον ἀο 80 
ἴο οτμοῖα ἰῃ Ἰ ρὰ ; 866 ]οβερῇ. Βεἰ!. γμά. 
ἰϊ, 8, 6.᾽" 

Τῆς ΟΒτβείδῃ ννῆο [4118 θεΐονν ἴῃς θεβὲ 
Βεδίπθη βίδηδαγὰ οὐὨἩ ἁ ὠ(λπιὶΐν δθεςκίοη ἰ8 
τῆς πιοῖς δἰαπιενοσίθυ, βίποα ἢς 88, 
νδδὶ ἴῃς πεδίμθη 848 ποῖ, πε βυργεπὶς 
ἐχατηρίς οὗ ἴονε ἱπ [|ε88 ΟΠ τίδι. Ἂς 
ΤΛΔΥ δά παῖ [|ε808 Ηἰπιβεῖῖ ψανε δῇ 
ἐχδτηρὶς οἵ ρζονίἀϊηρ ἔοσ οπεβ ονῃ, 
Ψ ῃοη Ηε ρῥγονίἀεὰ ἃ ἤοπὶὲ ἔος Ηϊβ 
τροῖπεσ τῆ της Ὀεϊονεὰ ἀϊεοίρῖε. 

οἱ ἴδιοι δες πδᾶσ γαεϊδεϊνεβ : οἱ οἰκεῖοι, 
τ στρ οΓ5 οὗ ΟΠ θ᾽ Β δουβεῃοϊά. Οης οὗ ἴδε 
τηοοβῖ βυῦε!ς τεπιρίδείοηβ οὗ ἔπε Ὠενὶϊ ἰ8 
δὶβ βυρρεβείοη δὲ γνγὲ σᾶῃ Ὀεβὲ σουρὶν 
ἢ τῆς ἀεπιδη 8 οὗ ἀυέγ ἴῃ δοπὶς ρίδος 
δι ΔΝΆΥ ἴτοτα οὐσζ Ποπῖθ. 7|ε8118 δἰ ννανβ 
ΒΑΥ8, ῃῸ τῆς ποχὶ τπίηρ; “Βερίη ἔγοσῃ 
7ετυβαίετη ", Τῆς ρῥδίῃ οὗ ἀυΐν ερὶπβ 
ἔγοπι νη οὖσ οὐνῃ ΠουΒ6, ἀπά νγὰ πγυβὲ 
ψΑΠ}ς τὰ οα οὐγ οὐνῃ ἔεεϊ. 

οἰκείων : Τε οπιίββίοη οὐ {πε δγίῖοῖς 
ἰπ {με ἔγαε τεχὶ Ὀεέογε οἰκείων ρτεοϊυ 68 
ἴδε ροββ: Ὀ1ΠΠ  οὗὨ ἰδίσιηρ {πε ννοτά Ππεγὰ ἰῃ 
ἴδε Δ]]εροτίςαὶ βοῆδβε ἰπ νῃ]οἢ ἴτ 8 υδεὰ 
ἴῃ αἱ. απὰ ἘρὮ.: “πε Ββουβεῃο]ά οὗ τ1πε 
ζαιτῇ ᾿""; “ὃς Πουδεμοϊά οἱ αοά᾽". 

προνοεῖ: ΤῊΐδ νεγῦ 18 ΟἹΪΥ ἰουπὰ εἶδε- 
ψ δεῖς ἰη ΝΟΥ. ἴῃ δε ρῆτδδβε προνοεῖσθαι 
καλά, Εοηι. χίΐ. 17, 2 Οος. νἱϊ!. 2: (ἔγοπι 
Ῥτον. 1. 4, προνοοῦ καλὰ ἐνώπιον 
Κυρίον καὶ ἀνθρώπων). 

νεῖ. 9. καταλεγέσθω : ὅ8:. Ραυ] ρά88ε8 
πΔΙΌΓΑΙΙγ ἔγοσῃ σεπηδσκβ ἀρουῖ (ἢ ἀν οὗ 
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Ὑ Ἀεῖς νἱ. Ὁ γυνή, 

χὶ. 2, 
28εει ΤΊ. 

ΠΊΝΕῚ ἃ στε οἷν, πο υΧΧ. 
Νἰδ. 4, 4 ὙΒεεα. ἱ. 6, γ, δ. χί. 37. 

ΟΒυγΟΙ πιεσηθοτβ ἴο {μεῖς νἱἀοννεά τεῖδ- 
εἶνεβ ἴο βρεοϊῆς τυϊεβ δδους (ἢς δάπιχίβ- 
βίοη οὗ ψίάονβ ἴο ἴδῃς τοὶ οὗ Ομυγοι 
νἡάοννβ (8εε Αςΐβ νὶ, τὴ. ΤΒε χήρα οὗ 
τ νος. 18 ἡ ὄντως χήρα οὗ νν. 3 ἀπά 5, 
ῆὯῸ Ψ 88 ἴο τεοεῖνε οοπδίδεγαϊίοη δπά 
οΕοἰαὶ τεοορηϊείοη. ὙΒεβε νον μδὰ 
ὯΟ ἀουδὲ ἃ τηϊηἰβίγυ ἴὸ [18]---ἃ πιϊ πἰβίσυ 
οὗ ἴονε, ὑγάγεσ, ἰπιεγοεββίοη, πὰ ρινίηρ 
οἵ (δδηκβ (Ῥοΐγοάαγρ, 4) ; Ὀὰὲ ἰὶ ἰ8 ἀιθῆουϊε 
ἴο βυρροβε 1πμδὶ 851. Ῥδυϊ, οἵ. ΔΠΥ οἵμεσ 
Ργδοιῖ δ! ταϊηἀεὰ δάἀπιηἰϑιγδίοσ, ννουἹά 
ςοπίειμιρίαῖας ἃ ρχεβυγίοσαὶ ογάδσ οὗ νἱ- 
ἄονΒ, ἐπε πιεπιθετβ οὗ νυν ἢ ννου]ὰ πίε 
ου μεῖς ἀυεςβ αἱ ἴῃς ἂρε οἵ ὅο, Δῃ ἂρε 
τεϊδείνεϊν πιοῖὲ δάναποεὰ ἴῃ τς Εδϑβε 
δηὰ ἴῃ ἴπε ἤτγβι ςεητυγυ ἴπδη ἴῃ τῆς ΝΥ δὲ 
δηὰ ἴῃ οὖς οὐνῃ {ἴπ|ὲδ.0. Ὗε πιᾶὺ δάὰ ἴῃδὶ 
ἴδε ρεπεζαὶ ἱορὶς οὗ ννἰάοννδ᾽ τηδίπίεηδηοα 
ἰθ τεβυηγχεᾶ δῃὰ σοποϊυάεά ἰπ νεῖ. τό. 

ἴῃ ἰὰς τείεσεποαβ ἴο ννἱάονβ ἐπ τῇς 
εατὶεβὲ ΟἩγίβιίδη [ἰτεγαίυτε ουϊδίάς {πε 
ΝΥ. (νὰ τῆς εχοεριίοη οὐ ἱρηπδιίυβ 
5»Ἐ}»7η. 13) ἴῃεν ἃγα πιεπιὶοπεᾶ 88 οὐ͵εςῖβ 
οὗ σμαγιιν δἰοηρ ἱτπ οτρῆδηβ, εἴς. (16- 
ῃἠδζυβ, δέγγη. 6, Ῥοῖγε. 4; Ῥοϊγοδγρ, 
4; Ἡετγπιδβ, Κγὲς. 11.,.4, Μαπά. νἱϊ., δέν: 
ἱν ν. 3, ἰχ, 26, 27; Τυδείη, 4ῤοἱ. ἱ. 67). 
Νόοηε οἴ {π68ὲ ρίδοεβ πἰπιβ δῖ Δη ογάεσ οὗ 
νΜάοννΒ. Τῆς βυδ)εοῖ σαηηοὶ ὃὲ ἔυγίπες 
ἀϊδβουδβεά ποῖα; Ὀυϊ τ1π6 ενίδεποθ 866 ΠῚ8 
ἴο Ροίπὶ ἴο πε σοποϊυ βίο πὶ ἰῃς ἰδίεσ 
ἰπβεϊτυαϊοι οὐ ννίάοννβ 88 πῃ ογάες νἱἢ 
οἴ εἶα! ἀυτίε8β ννὰβ βυρρεδβίεά Ὁγ (8 ρᾳ8- 
βᾶρε. Τα Πίβίοτυ οὗ Οἢγιβιϊδηϊν αθοτὰβ 
ΟΥπεσ Ἔχαπιρίεβ οὗ βυρροβεὰ γενῖναὶβ οὗ 
δροβίοϊ!ς ἱπβιϊτ τ Οἢ8. 

ΕΙ]., ψ8οὸ [οἱϊοννβ ατοείυβ ἰῃ ββείηρ 
ἴῃ τπ|8 νογϑὲ στερυϊδίίοηβ ταβρεςιίπρ δΔῃ 
ἐςοϊεβίαβεςαὶ οὐ ργεβογίογαὶ υνϊάονν, οὔ- 
)εςῖβ ἴο τῆς νῖενν (ἀκεὴ ἄῦονε {παῖ ἰξ 8 
ΜΙ ΡΗΪΥ ἱπιργοραῦὶς ἴπᾶὶ νῆθη οτίτεγία 
μαὰ Ὀδεη ρίνεδη, νοσ. 4 54., ἔγαβῇ βῃουϊὰ 
Ῥε δάάἀεά, ἀπὰ ἴποϑβε οἵ 80 νεσὺ ἐχεἰ είτε 
ἃ παῖυτε: ψουἹὰ τῆς ΟΠυγοῦ τπ5 [{π|1 
δεῖ δ᾽ πὴβ ἡ 

Βαϊ νεῖ. 4 54. ἄοεβ ποῖ ρίνε ἴῃς οτἰτεγία, 
οἵἱἨὁ ᾳυα!βοδίίοηβ οὗ δῃ οδῆςϊα! ννἱάον ; 
δυὲ ΟὨΪΥ ἀδβογίθεβ ἴῃς ἀοπιίπαπὶ σπάασζαο- 
τογίβεῖς οὔ τῆς [1{π οὗ τῆς “᾿νἱάονν ἱπἀεοὰ,᾽ 
υἱχκ., ἀενούοῃ ; ἀπὰ ἀραΐῃ, [ῃΠ6 ΟΠυτοῦ οὗ 
ἜΘΟΥ ἅδε, ἴπε δροβίοϊίς ποῖ 1688 ἴβδῃ 
ΔΩΥ οΟἴδατ, μ48 βπαηοὶδὶ ργοῦϊεπιβ ἴο ἀςαὶ 
ψῖῃ. ΟΒΑΠΕΥ πλδγ Ὀς ἱπάϊβοτίπιπδιίηρ, 
Ῥυὶ ἴδεῖε ἃῖα ΟἿΪῪ ἃ ᾿ἰπιϊϊεά πυροὶ οὗ 

δ Ἧετε οὐἷν, οὶ υυΧΧ. 
ἀτ Μεαος: (2), νας. 16 ουἷγ. 

ς 4 Οοτ. ἱ. 6, ἱν. 8, νἱΐ. 5,1 Τεδββ. 

Ψάονβ ἔογ Ψἤοβα ψῆοΐϊε βυρροσὶ ἴδε 
ΟΒύτγοῦ σἂη τηᾶΐίκε ἰἴ86ε17 τεβροηβίοὶς ; δπὰ 
ἀηῖ8 18 ΨὮΥ τὰς ᾿ἰπξ οὗ ρὲ ἰδ Βεῖε 80 
διρῃ. Αἴ ἃ ποῦ γουπρεσ ρὲ ἴδῃ ὅο 
ἃ Μοτήδη Ψψουὰ ςεᾶδε ἴὸ ἢᾶνα ΔηΥ ἰετηρί- 
διίοη ἴο τὰ: φραΐη. 

Γἰρμιέοοι καῖ ἱπιρογίδης ποΐεβ ου ἴδε 
βυδ)εςς ἴῃ Ηἷβ σοχησηεηϊαγυ οα Ἰρηδίίυβ, 
ϑνηγγη. 88 6, 13 (4ῤοεί. Ἑαέλεγς, Ῥατὶ ἰϊ. 
νοἱ]. 1ἴ, ΡΡ. 304, 322). ϑεε αἶβο, ου ἴδε 
ἄἀεδοοποββ ψἱάονν, Ηδγηδοῖς, Μίϑσίοη απὰ 
Ἑχῤαποίοη οὗ ΟἈγίἐἰαπέίν, ττϑῃβ. νοί. ἱ. 
Ρ- 122ὥ. ΤῊ ορϊπίοῃ οἱ ϑοβ)εἰειτηδομες 
ἴμδῖ ἀεδοοπεββαβ ἃζα γεξεισεά ἴὸ ἤεγα ἰβ 
τεΐιϊεά (1) ὈΥ τῇς ρῥζονίβίοη οὗ δρε, ἀπά 
(2) Ὁγ τμὲ ἕδος τμδὲ μεν βανε δδε ἀφξαὶὲ 
ἢ Ὀείοτα, [1]. στ. 

Αρςοοτάϊης ἴο Βεηρεὶ, τῆς ρεβη. ἐτῶν 
ἀερεηάβ οἡ χήρα, μὴ ἔλαττον ὑείπρ Δῃ 
δάνετῦ, “ οἵ δο γεᾶζβ, ποῖ 1688 ᾽". 

γεγονυῖα: [{ ἰβ Ὀεδῖ ἴο σοππεοῖ τπί8 
ψ ἢ της Ρτεσεάϊηρ ψνογάβ, δ8 ἴῃ ἴὐυκε ἰϊ. 
42, καὶ ἐγένετο ἐτῶν δώδεκα. [π 
ἵδλνουτ οὗ (μἰ8 σοπποχίοῃ ἰ8 ἔδε ςοπβίά6- 
ταῖίου (μαὶ ἴῃ τῇς ρδγα!]εὶ, ἰϊΐ. 2, μιᾶς 
γυναικὸς ἄνδρα 5ίαπάξ αἰοης, ἀπά τῃδι ἰΐ 

ονυῖα ννεῖς ἴο ὃὈε ᾿Ἰοἰηεά υνἱῖ τνδδὶ 
ἰοἱοννβ, ἰξ ψουϊὰ ταοϑὲ πδίυγα!ν ἕο ον; 

. Α848 πιαῖίογ οὗ ἔδοϊ, [μἰβ ἰγδῃβ- 
Ῥοβίείοπ ἰ8β ἑουπὰ ἴῃ Ρ.; δηὰ τἷ8 σοη- 
παχίοη 8 βυρρεδίεὰ ἰῃ Ὁ, ἔννο ουγβίνεβ, 
ἃ, ἢ, 5, τοῖα νυ. (φνας γμεγίέ (ρ γμεγαῖ) 
μπΐμς υἱγὲ μχογὴ)ὴ 50, ὈΟὮ, αγτσ, Τβεοάογε 
Μορβ., Τμεοάοτζεϊ, δπά Οτίφεη. 

ἑνὸς ἀνδρὸς γυνή : Τὴε ΟΠυτοῖ ννἱάοννβ 
τουδὶ σοηξοτπὶ ἴὸ ἴῃς βαπὶῈ ἰάεδὶ οὗ (Ὡς 
ταλιτίεὰ [πὸ 28 ἴδε ερίβοορί. ὅες Τοσί. 
αὐ πχογέπι, ἱ. 7, “ Ουδηῖυπ) δάδὶ ἀε- 
ττάμαπὶ, φυδπίμπι οὐὈδίγεραπι βδηςεϊ δι 
πυριΐδς βεσυπάδε, αἰδοῖ! 1πΔ ἐςο]εβίδς εἰ 
Ρτδεβοσίριϊο Δροβίοίὶ ἀεοϊασαῖ, ουπὶ ἀΐρα- 
ΙῺὯΟΒ ποῃ βίπιϊ ργδεβίάεσε, οὑπὶ νίἀυαπι 
Δ]]ερὶ ἱπ ογάϊπεπι [αὐ. οτάϊ παιίοπεπι), πἰβὶ 
υηϊνίταπι, ποη οοποςεάϊι.᾽" 

Μψει. το. ἐν ἔργοις καλοῖς μαρτυρουμένη: 
ἐν ἢ μαρτυρεῖσθαι τῆσδ ἐπ γεσῤεοὲ 
γ΄. 8ες τε, ἀπά Μουϊίοη ἀπά Μι]Πμαη, 

αῤοσίέον, νἱὶ., νἱῖ., 562. 
[τ ἴδ ομασγαοίοσίβεῖς οὗ 186 βᾶπιῖν οὗ 

δροβίοϊίς Ὁ γι βείδηῖν τπδὶ 88 τγρίοδὶ ὃχ- 
ΔΙΏΡΙε8 οὗ “ροοὰ ψοτῖβ,᾽" 51. Ῥαὺϊ ἰπ- 
βίδηςεβ (ἢς ἀϊβομαγρε οὗ σοτηπιοηρῖίδος 
ἀυϊίεβ, “τῆς ἀδιν τουπὰ, ἴῃς σοτηπιοη 
ταβῖ ᾽". Ἐσοτ ἔργα καλά 8εε οη οἴδρ. {ΐ. ᾿-. 

εἰ ἐτεκνοτρόφησεν: ΑΒ δ485 Ὀδεη ᾿υ8[. 
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εἰ παντὶ "ἔργῳ " ἀγαθῷ “ ἐπηκολούθησεν. 11. νεωτέρας δὲ χήρας οϑ8εοι Τίσι, 

ς παραιτοῦ" ὅταν γὰρ " καταστρηνιάσωσιν ' τοῦ Χριστοῦ, γαμεῖν τ 1οα. τίν. 
εα τ: Τίπ). 8. 

ἶν, 7. Ήεςε δεῖς ΒΟΙΧΧ. 

1 80 ΜΟΌΚΙ,; καταστρηνιάσονσιν ΑΕΘΡ, 3:. 

εχρίαἰπεά, ἐδε εἰ ἰβ ποῖ 80 τηυςἢ ἀερθη- 
ἄεηι οὔ καταλεγέσθω 48 εχρ᾽απαίοτγ οἵ 
ἐν ἔργοις καλ, μαρτ. Τῆς τεπάετίπς οὗ 
{δε Νυϊρ., ἀ, ἔ, σ, Αἴῃδ., 195 φἀμεασίέ, 
ἰ8. Ὀδιες τῆδη τ οὗ τὐἱο, πμέγίοἱέ, οἵ 
Απιῦτϑι. σημέγίοίέ. [κα ἰἴ5. ἠοῖ οὨ 1 ἀ-δίγῖ ἢ 
80 πη ἢ 458 ἴῃς ““ ΟἸ τί δι ηγ πὰ νἱτίυ- 
οὐοἷν δτϊηρίηρ ἃρ οἵ ςὨ]άτεη,᾽" μεσ οννῃ 
ος ἴῃποβε επιίγυβίεά ἴο πεῖ οπάτρε, ἐπδξ 8ῖ. 
Ῥϑὺ] [8 ἴῃ 88 πηὶπά. Τετσί. ἀφ γὴν. τεῖ. 
9, ΔΙΙυἀδϊηρ το τῃϊ8 ραββᾶρε, βᾶγβ, “" Νοῇ 
ἴδηΐυτ υηϊνίτας, ἰὰ εβὲ πυρίδο, Αἰᾳυαηδο 
εἰϊζυπίως, βεὰ εἰ πγαῖγεβ οἵ αυϊάεπι εάυ- 
ολίσιοαθβ δ] οσγυσα, δοϊ!ἶοθῖ αὶ Ἔχροσί πηθητὶβ 
οτηηΐυπι δῆεοίζαυπὶ δἰγυςίας ἔδοῖ]ς πογίης 
ςεΐεζδϑ εἰ φοπβι]ο εἰ βοϊδιίο ἴυνατζα, εἴιυϊ 
ὩἰΒΠουλπὰ8 εὰ ἀξουσυτγετίπε, μὲς υᾶς 
ἐοπλῃδ ργοθασὶ ροίεβι"". Τε Ἰδῖεσ συγ 
ΜάοννΒ, δπιοηρς οἵπες ἀυτίεβ, πδὰ ἰδὲ 
ςᾶτε οὗ ἔπε σῃυγοῦ οτρμδηβ (ς, Ηεσπιδβ 
Ἡξϑμν νη, ; μυςίαη, ἀδ νιογίε Ῥενεργίπε, 
12). 
ἐξενοδόχησεν : ΗοΒρίὶ ΚΔ] ΠΥ 8 ἃ νἱγίυς 

ἐβρεοΐα!ν ἀεπιδηδεὰ ἱπ ἃ ςοπάϊτίοι οὗὨ 
δβοοίεῖυ ἴῃ νΠΙςἢ τπεῖς 18 πτυςἢ ροίηρ ἴο 
δηὰ ἴτο, ἀπὰ πὸ βαιἰβίδοίοσυ Ποῖδθὶ δο- 
οοτηπχοάλιίοη. Τῆς αρίβοορυβ τηυβὲ ὃ6 
φιλόξενος (ἰἰϊ. 2, ψῇετε 8ες ποίε). 

εἰ ἁγίων πόδας ἕνιψεν: [{{|6 Ξίγδηρετδ 
ΜΜεῖς αἷδο “"βδὶπίβ,᾽ τη οῖβ οὔ ἴῃς 
ΟἈΒγιβείαη ϑοοίειγ, ἴπεν ννουϊά παίυγα! ν 
τεσεῖνς βρεςῖδὶ αδἰϊεπιίΊοη. ΤΠ πιίβίσεββ 
οὗ [6 ουδε Ψψουϊὰ δοὶ 45 βεγνδηΐῖ οὗ ἴῃς 
βεσνδηίβ οἵ Οοὰ (οΥ. αεη. χνῆ!. 6; σ ϑαπι. 
χχν. 41). ἴὔπ]ε85 ψγε δβϑυζὴβ {πε ὑπ- 
Ὠἰβίοσίςδὶ ομπαγδαςίεν οὗ 8.ι. [π᾿ 8 αοβρεϊ, 
ἰξ ἰ8 πδἴυγαὶ ἴὸ βδυρροβε ἔπαὶ [Π6 βίογσυ 
τοϊά ἱπ ]οδη χὶϊὶ. 5-14, δηὰ ἰἢς Μαβίεσ᾽ 8 
σοτητηδηά ἴο ἀο 485 Ης πδᾶὰ ἄοπε, ννᾶ8 
Κπον ἴο 8ι. Ραὺυϊ δηὰ Τἰπιοίῆυ. ὍΤῇα 
αὔδεπος οὗ δῃ δγίϊοϊς Ὀείοσε πόδας “18 
ἄυς το Δβ5βἰπι]διῖου ἴο ἁγίων" (Β]458, 
Ονγανιριαν, Ὁ. 151, ηοῖς 2). 

εἰ παντὶ--ἐπηκολούθησεν οὐ8 Βδοτί 
ΔῊΥ ἤυσίπες επυπηεγαϊίοη οὐ ἀείαίἶβ, ἐγ 
ἐπ βλογέ, ἐὴε λας ἀσυοίεά ἀσγεεῖ ἰο ροοά 
τοογὰϑ ΟΥ7 ἐυεγν κἰπά. ὙΠετῖς ἰδ Δη εχδοῖ 
Ῥᾶγδ] εἶ τὸ τΠ18 υ5ε οὗ ἑπακολονθέω ἰῃ [οβἢ. 
χῖν. 14, διὰ τὸ αὐτὸν [(.]ς Ὁ] ἔπακολον- 
θῆσαι τῷ προστάγματι Κυρίον θεοῦ ᾿Ισ- 
ραήλ. Τῆε Μογὰ 4᾽80 πιβᾶῃ8 ἴο “ σμεςκ᾽" 
ΟΥ̓ “νοσν ᾿" δὴ λοσουηῖ. [π Μδιΐ χνὶ. 20, 
“ἢς Βίρῃβ " δηάοτβε᾽ {πε ννοτὰ ᾽᾽ (Μου]- 
ἴοη δηὰ ΜΙΠραη, Εαῤοϑέίον, νἱὶ., νἱϊ. 376). 

80 πεζὰ ἰξ πιᾶὺ σοηῃοῖς εὐῷ κηρ νυν, 
δηᾶ ἱπίεσεβι ἴῃ, ροοά ννογίβ, τυϊίδους 
δεοῖυδ] ρεσβοηδὶ ἰδθουγ ἴῃ τπεπ,. 
ες. τσ. ὙΒεῖε ἅγα ὕνο πιαΐῃ ἑδοΐογβ 

ἴῃ ἴῃς ἱπιεγργείδιίοη οὐ τπΐ8 νεσβε: (1) ἃ 
Ἔποσαὶ Οδυσοῦ τερυϊαιίοη---αοῖ [Ιδἱά 
νη ὉΥ 81. Ρδυΐ Ὀυϊ ἰουπὰ ἰπ εχίβιεησς 

ΌΥ δἰπι--ῖμδαὶ ἃ ψϊάονν ἴῃ τεοεὶρε οὗ 
τα] εῖ ββουἹὰ ὃς ἑνὸς ἀνδρὸς γυνή; δηά 
(2) δὲβ ἀδιεγπιίπδιίοῃ ἐο πιαίκε ργονίβίοῃ 
τπδὲ πὸ βοδῃἋδὶ ἐπουϊά δτίβε ἔγσοπι ὑσοίκεη 
νονβ. Τῆα ποίίοῃ ννᾶβ (δὶ ἔπεα ννᾶ8 
ἃ τηλιτίαρε τἰ6 Ὀεῦννεεη ΟἾσίδὲ πὰ (δα 
Οδυτοῦ άον. ΤῊϊΒ ψουἹὰ Ὀς ἀ67 3γεέ 
“αίεμ, κὸν εαγίἐδ5ὲ απὰ «ἐἐ}1 υαδὰ ῥιρλέφα 
ἐνοίᾷ. (Ὁ. Ἐεν. ἰΐ. 4, τὴν ἀγάπην σον 
τὴν πρώτην ἀφῆκες (οὗ (Ὡε Οδυτοῦ δὲ 
ἘΡΒεβι}8). 

γεωτέρας ΠΊΑΥ ὃς τεπάετεά ροείἔνεϊγ, 
γομνρ. 
παραιτοῦ : γεγεοεί. ΤὨΐΒ νετ ἰδ υδοὰ 

οὗ “Ῥχγοΐδης δηὰά οἷά ννίνεβ' ἐδ Ὁ168᾽" (ἰν. 
7), οὗἨἁ “100]188 δηὰ ἱρποσδηὶ αυεβείοη- 
ἴῃρβ᾿᾽᾽ (2 Τίπι. ἰΐ. 23), οὗ “ἃ τηᾶη {μδὶ ἰ8 
Βεσεῖῖς αι" (Τίς. {1}. 10) ; 80 ἰδαξ, δὲ Άσδι 
βἰρδε, ᾿ς 86 ΕΠῚΒ ἃ ἤλιδῇ ἰεῖπὶ ἴο ὑ8δ6 ἴῃ 
τείδγεποα ἴο “γουηρ ψἰάονν᾽". Βυὶῖ τῆς 
ΑΓΒ ης88 ἰ8 Ἔχρίαἰπεά ννβδη νὰ σαπιεπ)- 
Ὀες ἴδδιὶ 8ι. Ῥδὺϊ ἰδ βρεακίηρ, ποῖ οὗ ἴδε 
νίάοννΒ ἰῇ τβεγηβεῖνεβ, Ὀυὰϊ 48 δρρ᾽ἰοδπὲβ 
ἴον δάπιηϊββίοῃ ἴὸ 16 το] οὗ βρεοΐδὶ! 
Ῥεν!ερεά ΟΒυσο ψάονβ. [ἢ ἃ Ομυτο 
511 ἱπησηδίωγε 88 ἴὸ 8 ογρδηϊβδιίοη δηά 
"»πογαΐα ἴτε δυϊπουίτίεβ νουϊὰ 6 ΟὨΪΥ 
σουγίηρ ἀἰδαβίοσ ψγέσγε ΠΕ ἴἰὸ δββυπ)α 
τῆς οοηΐοὶ οὗ γουηρ ννἱάοννβ, ἃ οἶδββ 
ψἤοδϑε οοηδιπίοη γᾶν πεῖ ἱηδερεπά- 
εηςς ἰπ ἴῃς Βεδίμεη βοοί θυ ἀσουπὰ ἴμετη. 

καταστρηνιάσωσιν: Ομ δπΐηι 
ἱμχεγίαίας ζμεγὶπέ [ἐπ ἀεϊἐοὐὲς ἐρογὶπέ, 
τῇ 310] ἐμ ΟἈγίςίο (νυϊε.). 

Τῆς νοσζὰ ἀδποῖςβ ἴῃς ραγίουϊας οἤδγ- 
δεοῖες οὗ ἰπεῖγ γεδιϊνεπεββ, [{ νὰ8 ὑπάετ- 
ποσά στ τη 18 ϑεχμαὶ ΤΕΙΣΈΕΡΕΣ ἴῃ ϑρρδέ 
δηδι. αὦ Απέϊοελ. τι, αἱ χῆραι 

σκπαταλάτωσαν, ἵνα μὴ κὐφαστρηνιάσωοι 
τοῦ λόγον. στρῆνος (ονετ-Β:ΓΕΠΡΊἢ), 
τοαπίοπμεςς οἱ ἰμχΉ οσουτα εν. χνίϊ!. 
3; στρηνιάω, εν. χνὶϊί. 7, 9, ἴο τας 
τοαπίοπ, ἰἴυ6 τυαπίοπὶν, οἵ ἱμχωγίομεϊν, 
Τῆς ρῥτγεροϑιεἴίοῃ κατά, ντ ἴῃς φεηϊεῖνε, 
8δ8 ἴῃς βεῆβε αραΐηεέ, οὗ ορροβικίοῃ, 48 
ἴῃ καταβραβεύω, καταγελάω, καταδικάζω, 
κατακανχάομαι, κατακρίνω, εἴς. 
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Μεεῖ νἱ.. θέλουσιν, 12. ἔχουσαι κρίμα ὅτι τὴν πρώτην πίστιν ' ἠθέτησαν. 

ΡΥ αι 13: Σ ἅμα " δὲ " καὶ ' ἀργαὶ μανθάνουσιν, "' περιερχόμεναι τὰς οἰκίας, 
αι 
ΕΝ οὐ μόνον δὲ ἀργαὶ ἀλλὰ καὶ " φλύαροι καὶ “ περίεργοι, λαλοῦσαι " τὰ 

6Ὁ.Χ. 
κ Αςίε χχὶν. 

46, Οοἱ. ἱν.᾽9, ῬὨΐΙδηι. 22. 1 Μαῖιῖ. χίϊξ. 36, χα. 4, 6, Τίς. ἱ. 2, [86. ἰΐ. 20, ς ῥεῖ, ἱ. 8. τῇ Δεῖδ 
χὶχ. 13, Ηδδ. χί. 37. Ὁ ετο οὐἱγ, Ν.Τ.; 566 Ὡοΐο. ΟΝΟΙΟΧΧ; βες Ὠοία. ῬΤίε ἰω σει. 

Εος ὅταν ψἱἢ με βυρ)υποῖίνα ος ἰῃ- 
ἀϊολεῖνε, βες ννίπες Μουϊίοη, Ογαριριαν, 
Ῥ.388. Τα βυδ)ιποιίνε, 88 ἴῃ ἴδε ἰοχί, ἰδ 
ἴδε ΠΟΙΠΊΔΙΥ σοττεςὶ ννᾶῪ οὗ ἐχργεββίηρ ἃ 
οοηϊετηρίαιαά ςοπιϊηρεηογ. 

τοῦ Χριστοῦ; Ηετε ΟὨΪΥ ἰπ τῆς Ῥαᾳδ- 
ογαὶβ. 

γαμεῖν θέλουσι: θέλειν δα8 Πεῖα Δη 
Ἐπρῃδίϊς βεῆβε, 88 ἰῃ πη νὶϊ. 17; δπά 
[8 δββοοϊδιίοη ἤεγα βυρρογίβ ἴῃς νίενν 
τηδῖ ἴὲ “" ἀεδίρηδϊεβ ἔπε Ὑ}}}} ψνο ἢ ρτο- 
ἀεοάβ ἔσοωι ἱποϊϊηδιίοη,᾿ 28 ςοπιγαβϑῖθά 
νὴ βού; » “ἴδε ὙΠ νΒΙο ἢ οί ονν8 
ἀε!θεγδιίοη ᾿" (Ὑπαγεσβ ατίπιπι, ς.0.). 
γαμεῖν ἰ8 υδεὰ οὗἩ [Π6 ννοτηᾶπ 4180, νδζ. 
14, Μαικ χ. 12; 1 Οος. νἱϊ. 28, 34. 

νεῖ. 12. ἔχουσαι κρίμα: ἀδεεγυὶηρ 
ἐεπδμγε. Ὑθεῖς ἰβ πὸ ϑρεοίδὶ ἔογος ἴῃ 
ἔχουσαι, 45 ΕἸ]. ἐχρΙΑίηδ, " Ῥεατίηρ δρουΐ 
Μὴ ἀμεπὶ ἃ Ἰμάρτηεηι, σἱς., τπδὲ ΠΟῪ 
Ὁτόῖς τπεὶγ ἔτι 11", ΤΒΐθ 866 πὶ 
ἴοτοεὰ δηὰ υπηδίυγαὶ. ἔχειν κρίμα ἰ5 
ςοττγεϊδιϊνς ἰο λαμβάνεσθαι κρίμα (Ματκ 
χὶΐ. 40; [κε χχ. 47; οπι. χὶϊ!. 2; [48. 
ἰΐν 1). ὙΠΟΥ λαῦό εοκπάενιπαίον δε- 
εαμδε, εἰο., καδεπίος ἀαριαίίοπενι φμία 
(Ννυϊᾳ. πι). κρίμα οὗ οουζβε ὈΥῪ ἰδεῖ 
πιϑδηβ ἡμάφνισηέ; Ὀὰὶ νἤοτε ἔπε οοηίοχὶ, 
858 ἤεῖα, ἱτρ᾽Ἰε8 ἐπδὲ τς Ἰυάρπιεπὶ 18. ἃ 
βεπίεηος οὗἉ ρυ]εῖπε88, ἰξ ἰδ τεαβοηδῦΐβ 80 
ἴο ἰγδηβίδῖα 1, 

τὴν πρώτην πίστιν: Τμῖδ 828 Ὀδθῃ 
αἰτεαὰγ εχρίδιπεά. Οη ἴδε υβε οἵ πρῶτος 
ἴοι πρότερος 8εε ΒἾ458, γα». Ρ. 34. 

ἠθέτησαν: αἀμημ ϊεά, ἐγνίίανι γεοογμπὲ 
(Ννυϊᾳ. πι). 

ψεῖ. 13. ἅμα δὲ καί ἰβΒ Ραυϊΐπε. 866 
τε. 

[τ ἰΒ θεβὲ ἴο δβϑβυπ)ς ἂῃ οπιίβδίοη οὗ 
εἶναι, ποῖ πεσεββασὶ ἢν ΤὨτουΡὮ σοτταρτίοη 
οὔ τῆς τεχὲ, 28. Β]488 βυρροβεβ (Ογαρ. Ὁ. 
247). Οπ δε εχαηρὶς οἰιεὰ ὉῪ ΔΝ ίπεῖ- 
Μουϊέοη, Ογαν". ρΡ. 437 ἴοπὶ ΡΪδῖο, 
Εμιλγά. Ρ. 276 ὃ, οἱ ἀμαθεῖς ἄρα σοφοὶ 

γθάνονσιν, ἀπά Πῖο. ΟἾτγ5Β. ἷν. 558, 
Ἰε]ά ποῖςβ, “"ΑἸπουρῃ πε τεδάδίηρ ἴῃ 

ΡΙΔδῖο πᾶν ὃς ἀουδείαϊ, (πετα ἰδ πο ἀουδιὲ 
οἵ τῆς ἀρτεεπιεηΐ οὗ 8. Ρδυ] 8 οοπβίσιο- 
τἴοη νυν Ια δ υϑαρε᾽᾿. Εἰεϊὰ δάάβ ἔννο 
ἔτοπι 81. Οπγγϑβοβίοπι Τ. νἱΐ. Ρ. ὅοο α : τί 
οὖν; ἂν παλαιστὴς μανθάνῃς; Τ. ἰχ. ̓ ς 
259 ὃ: εἰ ἰατρὸς μέλλοις μανθάνειν. Ἠςε 
ποῖεβ ἴπδὶ {πε οοττοϊδεῖνε Ρ;ΓΑΒΕΟΪΟΡΎ, 
διδάξαι (ος διδάξασθαι) τινὰ τεκτόνα, 

χαλκέα, ἱππέα, ῥήτορα, ἰ8 ἰο Ῥε ἑουπηὰ ἴῃ 
6 δεδβὲ νυτιϊεσβ. 
[τ 18 ἱπιροβδίθ!ς ἴο Ἴοηηεοὶ μανϑ. 

περιερχ. 5  υΐε., ἀΐδοιπέ οἰγοιγο ἀόηιος ; 
ἴοσ, 48 ΑἸΖ, βᾶγβ, “" μανθάνω ν»ἱτἢ ἃ ρατῖί- 
οἷρ!ς ἰννᾶυβ τηθδῃβ ἐο δὲ ατοαγέ οἵ, ἑαλε 
ποίέοφ οὔ, ἴλε δοὶ ἱπιρ!εὰ ἱπ τὰς νεσῦ "". 
Ηετςα, 4.6.ν με πιοδηϊπρ ουϊὰ θὰ “ΠΕ 
Ἰεάση τδδὲ πεν σὲ χοίηρ δδουῖ,᾽" νυ ἢ ἰ8 
αὐβυτά. Βεηρε 5 νίεν, ἴπδὲ μανθάνονσι 
ἰδ ἴο ὃς ἰάκεη δρβοϊ εἶν, 8 εαυ δ! ]γ ἱπα- 
Ῥοββίδ!ε : “ θείῃρ ἰάϊς, [ΠΟῪ γε ἰεξάσηςσβ, 
Ἐπ πδίυγα οὗ τῆς τπϊηρδ ἴμεν ἰδάγη ἴο θῈ 
ἰηίετγεὰ ἴοτῦ {πε ΔΥ ἴμεν βρεπὰ «πεῖς 
εἶπε. Ψψοη ϑοάδπ ςοπηεςοῖβ μανθ. νυ τἢ 
τὰ μὴ δέοντα ; βυρρεβείηρ πὲ [πον ἰεάγηὶ 
ἴῃ ἴῃς Βουβε8 ταξετγεὰ ἴο ἱπ 2 Τίπι. ἰϊϊ, 6 
κέν νν85 ἰδυρῆς (πεῖς (ἃ μὴ δεῖ, Τίι, ἱ, 
Σ). 
περιερχόμεναι τὰς οἰκίας: ΤΉεδε Δὲ 

ψοσὰβ Ἐὰν ραν τείεγ ἴο ἴπε ουδε ἴο 
Βουβε νἱβι[αἰίοη, σοίηρ αδομέ (Ἐ.Ν.), 
ΜΏΙΟΣ πιρμὶ Ὀε ρατὶ οὗ ἴῃς πες 
ἅἀυιγν οὗ τὴς ΟΠυγοἢ ννϊάοννβ; δὰ ᾿νἢϊς 
ψουά Ὀς ἃ βουγοα οὗ ἰδπιρίδιίοη ἴο γουπν 
ννοηεη, ἂπὰ νουϊὰ ἀεζεπειαῖς ἱπίο 
τοαπάενίηρ (ΑΝ... 

οὐ μόνον δὲ... . ἀλλὰ καί ἰ8Β Δ Ραυ]ης 
υ8ε οἵ ςοπβίδπί οσουζγεποθ. ὅες Εοηι. 
ν. 3, 110 νἱϊ. 23, ἰχ. το; 2 Ὅος. νἱϊ. 7, 
νη, το; ΡΏΠ]. 11. 27 [οὐ . . . δὲ μόνον]; 
2 Τίμλ. ἱν. 8. ΑἾδο ἱπ Αςίβ χίχ. 27, 3 
Μᾶςος. [{, 23. 

ἀργαί, φλύαροι, περίεργοι: Α βετίε5 
οὗ παδίυταϊ! σαυβεβ δπὰ Ἴοπβεαυβθηοεβ. 
Τῆς βοοίδὶ ἱπίεγσοουγβε οὗ ἰάϊς ρεορῖς ἰδ 
πδίυγΑΙΠ σπαγαςίεγίβεδ Ὁ 53:1} οδαίίεσς 
ὙΠΟ, ἄοςβ ποῖ πιεγεῖν δῆδεος ἰἢς υπάες- 
βίδηάδϊηρ οὗ ἴποβε ψῆο ἱπάυϊρε ἰη ἰε, Ὀὺὲ 
1Ἰεδάβ τπδπὶ οπ ἴο πιϊβοῃίενουβ ἱπίεσίεσ- 
δῆςα ἰη οἵπεσ ρεορὶς᾽ β δῆδιγβ. 

φλύαροι: φλναρεῖν ἰ5 ἑουπά ἰπ 3 ]οδῃ 
1ο, ῥγαξδίηρ. φλύαρος 18 Δ4η ερίτμεῖ οὗ 
φιλοσοφία ἴῃ 4 Μέτο, ν. το; δηὰ ἰπ 
Ῥχον. χχίϊὶ. 29 (9) φλναρίαι ὁμιλίαι 
ἐνφιλόνικοι ἅτε ἀτηοηρ ἴπε σοηβεηυθηςεβ 
οἵ ἐχοεβϑβῖνες ννἱης- ἀσίηκίηρ. 

περίεργοι: ϑὃεε 2 ΤὭεΒβΒ. [ἰϊ. ττ, μηδὲν 
ἐργαῖο νονς ἀλλὰ περιεργαζομένους. 
ἴῃ Αςῖβ χῖχ. 19 τὰ περίεργα, εμγίομς αγί5, 
τηδδῃ8 ἴδε αγίβ οὗ ἴῆοβε πο δῖε ουτγίουβ 
ῦουϊ, ἀπὰ ὕγὺ ἱπῖο, τηδῖίοσθ σοποεαϊδά 
το δυπιᾶη Κηονϊεάσε, ἐπιῤεγέἑποηε τὸ 
ΤΩΔη 8 αν] πεεάβ. 
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»μὴ " δέοντα. 14. " βούλομαι οὖν νεωτέρας γαμεῖν, " τεκνογονεῖν, 4 ϑεει Τί, 
" οἰκοδεσποτεῖν, μηδεμίαν " "ἀφορμὴν " διδόναι τῷ " ἀντικειμένῳ ἦ λοι- τ ξτε ουἱν, 
δορίας "χάριν 15. ἤδη γάρ τινες " ἐξετράπησαν 1 ὀπίσω τοῦ Σατανᾶ. 

δο Χ 

16. εἴ τις ᾽ πιστὴ ἔχει χήρας "ἐπαρκείτω ὃ αὐταῖς, καὶ μὴ " βαρείσθω ριξι οαὶν, 
ὯΟ! ἡ ἐκκλησία, ἵνα ταῖς " ὄντως χήραις ἐπαρκέσῃ. 

4 Οον. χὶ. 12, 6]. ν. 3. 2 Οοτ. νυ. 12. 
9, ΡΒ, ἱ. 28. τῇ Ῥεῖ. ἐἰΐ, ο οηγ, ΝΟ. 
ὅ, 11,1 [οδΒὴ ἐἰὶ. τ2, [υἀς τό. 

Ἐμυκε χί 
“ Βοσὰ. 

νιΐ. 8,11, 
Υ2ΤΒεε. ἰἱ, 4, ἡ“. [κὸ χίἑὶ. Ρ Χχὶ. 15,1 Οοσ. χνὶ. 

ΧΊ,ΟΚε νἱὶ. 47, ΘΔ]. ἐϊΐ. ῬΙ 
γϑεε: Τίπ, ἱ. 6. 

δ, ϊ. σ, τ4, Τὺ ἱ, ϑὲι Ζ ὅ8εε νεσ. 1ο. αϑεθηοίθ.0 ὕϑεενες. 3. 

1 ἐξετράπ. τινες ΑΕΕτῦ, ρα. 
318. πιστὸς ἢ ὈΚΙ,, ἃ, αι] ., δγτσ. 
580 ΟὈΚΕΡ; ἑπαρκείσθω ΜΑ[ΓΕΘ)], 17. 

λαλοῦσαι τὰ μὴ δέοντα Ἔεχρτεβ8ε8 ἴῃς 
Ῥοβίνοϊγ πιϊβοῃίενουβ δοιϊν!γ οὐ ἴδε 
φλύαροι, 45 περίεργοι. Οοπίρατε Τίϊ. 
ἰ, σὰ, διδάσκοντες ἷ μὴ δεῖ. [π οι 
Ράββαρεβ μή ἰ5 ἐχργεβδβίνς οὐ τῆς ἰπηρσο- 
Ρτίεῖυ, ἰπ τῆς τντίτετ᾽ Β ορίηίοη, οὗ νβδίενες 
ταῖρῃς σοποοίν δον ὈῈ βροΐκοη δηά ἰδυρῆῖ; 
ὙΒεεᾶβ τὰ οὐ δέοντα Ψψουϊά οΘΧρτεβ8 
186 ποιίοῃ πὲ ςετίδίη βρεοϊῆς ἱπίρτορεγ 
τοίηρθ μδά, δβ ἃ πιδῖϊεγ οἵ ἴδοϊ, Ὀεδθη 
βρόκεπ: 8ες ΝΝίπες- Μουϊίοη, σγανι. Ρ. 

3. 
ψετ. 14. βούλομαι οὖν: ὅεε ποῖς οῃ 

σ Τίπι. 1ἰ. 8. 
γεωτέρας: Τῆς ἰπβετίίοη οὗ χήρας ὃε- 

ἔοτε νεωτέρας ἰη Δδουϊ 30 ουτείνεβ, ΟἾτΥΒ, 
Ὑμεοάοτεϊ, Ιοἢπ ΠαπΊδβο., ]εγουηβ, ἴ8 ἃ 
οοστεοῖ μίοββ (58. .Ν.). Τα ψΒοῖε 
ςοηΐϊεχὲ ἀδδῖὶβ ἢ τνἱάοννβ, ποὲ ψ τ 
ΜΟΤΊΘΠ ἰῇ βΈΠΟΙΑΙ, 8485 ΑΟΝ. δηά νοῦ 
ϑοάεη. 

γαμεῖν: ὙἸΠεῖς ἰ5 ποιπίηρ τεα]ν ἱποοη- 
βἰβίοης Ὀείννεεη {8 ἀε! θεταῖς ἱπίυπο- 
τίοη τῃδὲ γουηρ νίδοννβ ββουϊὰ τηδυτυ 
φαίη, δηὰ ἰἢς ςουπδβαὶ ἰπ τ Οοσ. νἱΐ. 8, 
ἴηδὶ νάοννβ βῃουϊά τεπιδίη υππιασιίεὰ, 
Τῆς ψάοννβ ἤεγε βροκεη οὗ νουϊά σοπὴς 
υπᾶεγ [ῃς 1485 οἵ ἴποβα ννῆο “πᾶνε ποῖ 
ςοπίϊπεπου ᾽᾽; ποῖ ἴο πηεπιίοη {παῖ {πε 
ΨΒοῖς ννογὶ ἀ- ροβίτίοπ οὗ τῆς σπυσγοῦ πδὰ 
αἰϊεγεὰ σοῃβιεγα Ὁ βίπος 8:. Ραὺ] μδὰ 
ντιτῖοη ᾿ Τότ. 

οἰκοδεσποτεῖν: ννεἷ] τεηάετεά ἰη Νυΐρ.» 
"μαίγες- ἀνίας 455. Ἰῇα νοῦ ἰ8 ΟὨΪΥ 
ἰουπὰ Ποῖα ἰη ἐπα Οτεοὶς ΒΙΌ]6, Ὀυς οἶκο- 
δεσπότης ἔτει απ οσουζβ ἰη τῆς ΒΥ ΠοΡ- 
Εἰδῖ8. 11 ἰ8 τῆς ἐφυϊναίεηιϊ οὗ οἰκουργούς, 
Τις, ἢ 5. 
τῷ ἀντικειμένῳ : ΤῊς Βἰηρυϊατ (ες τα.) 

ἄοεβ τοὶ τείεσ ἴο ϑαΐδη, Ὀυΐ ἰ8 υβεὰ ψζεπε- 
ΤίοαΙΥ ἴοσ υπιᾶη δάνετβατίεδ. τῇς 
Ρίυταὶ 8 τῆογε υϑιδὶ, 88 ἴῃ ἴῃς οἰδεῖ τε. 
Οὔ. ὁ ἐξ ἐναντίας, Τίς. 11. 8. 

λοιδορίας χάριν ἰ8 οοηπεςίεὰ οὗ οουγεα 
νυ ρμήν; ποὶ ψἱἢ βούλομαι, 45 
Μαοῖκ βυρψεβίβ, “1 Ψ}}.... οὐ δοοουηΐ 

οὗ τῆς τεργοᾶοῇ ψῃῖοἢ πιΐίρῃε οἰδεγινίδε 
ςοπῖα οη ἴδε Οδυσοῇ"". 

Εος τῆς 8βεπεϊπιεηΐ οἵ. νὶ. τ, Τίς. 11. 5, 8, 
σ Ῥεῖοσ ἰΐ. σ2, {. σ6. ἴῃ ἈΠ τῦδοε Ρίδςοαθβ 
1δε τεβροπβι 1} Ὑ οὗ ἴῃ ἰπβὲ 
ξεξηδαὶ μα Ἰαϊά οπ ἐρε τδτηϊεῖς ἐν, τῆς 
ΟΠυγοῦ ραπϑγαῖγ, ποῖ βρθοία!ν οὐ τῃς 
ΟΒυτοδ σγυϊετθ. Τῆς οοηπδιίγιοτϊίοη οὗ 
άριν πεῖε ἰβδ ποῖ αυἱῖε 1ἴπ6 βᾶσῃηβ 88 ἴῃ 
4]. 11. το, ΤΙς, ἱ. στ, ]υἀς τ6. Ηετε ἴἰ 

ἰβ Δῃ ἀρρεπάδρε ἴο ἴδε βεπίεηςα, Ἔχρὶδ- 
παίογυ οἵ ἀφορμὴν διδόναι. 

Ψετ, 15. τινες : 866 ῃοΐθ οη ὶ. 3. 
ἐξετράπησαν ὀπίσω τοῦ Σ.: ΤῊΪΐδΒ 18 ἃ 

Ῥιίορηδηῖς ρῆγδβε, πλθαπιπες Τλεν λαυε 
ἐμγμεά ομέ ο7 ἐμ6 τοαν [0 ἰἐγε απά ἰὲρ κε) 
απὰ παῦε 7οϊϊοισεά αὐέεγ ϑαίαπ""., “Τῆς 
Ρτεροβίτίοπδὶ υβὲ οὗ ὀπίσω, ννῆϊοἢ ἰδ 
ἐογείρῃ ἴο ρτοέδης ντίζογβ, [ῖκ68 [18 οτί βίῃ 

ποτὰ ἴδε υχχ (Ηεδτ. ὍΠΗ) " (Βἴ4βϑ8, 

Ογαρι. Ὁ. 120). ΤὮ ὈτἰπιαγΥ Ῥῶγαβε 18 
ἔρχεσθαι [4150 ἀκολουθεῖν οἵΓὁ πορεύεσθαι] 
ὀπίσω τινός. οτ ὀπίσω ἰπ Δ4η υπΐξᾶνουτ- 
ΔΌΪς δεπβα οὔ. ᾿υυκε χχί. 8, [μη χὶϊ, το, 
Αεῖϑ ν. 37, χχ. 30, 2 Ρεῖεσ ἰϊ. το, [ἅς 7, 
Εεν. χίτ!. 3. Το ρῆγαβε, πὸ ἀουδί, τείεσβ 
ἴο δοσιηδῖπίπρ τνοσβε ἴΒδη ἃ βεσοπὰ σηδί- 
τίαρσε. 

γες. 16. εἴ τις πιστή: ΤἼϊβ 8 οης οὗ 
1δοβὲ ἀϊβηου!ε8 τμδὶ ῥγονς ἴῃς δοημα ἢ ἀε 
οδαγαδςοῖεσς οἵ ἴδε Ἰεϊῖεσ. ὟΝ πιδὺ Ἔχρίδίῃ 
τ ἰῃ εἰμεν οὗ νο ψᾶυβ: (1) 1 ποῖ υη- 
πβαυεπεὶν πᾶρρεπβ μὲ ἐπε ἰδηρυάρο ἰῃ 
ψ ΒΙΟΙ ΜῈ Ἔχργα88 ἃ βεηεγαὶ βιδίεπιεηϊ 8 
υποοπβοίουβὶν οοϊουτοὰ ὉΥ ἃ ρδγίίουϊαγ 
Ἰηβίδηςε οὗ νψΒίς ἢ γε ἄγε τπἰπκίηρ δὲ ἴῃς 
ταοπιεηῖ. ϑ8ὲ:. Ῥαὺϊ πα8 βοπῆς ἀεῆηϊϊε 
οῶδε ἴῃ Πὶβ πιϊηά, οὗ 4 Οἢγίβιίαη ννοηδπ 
ΨῆΟ Παὰ ἃ νἱἱάον ἀερεπάϊηρ οἡ δε, οὗ 
ΜὮΟΒα βυρροζε 8Πὲ υνῖβῆεβ [ἢς ΟΠυτοῖ ἴο 
τεῖίενε δεῖ, οσ (2) ἴῃς νοσβθ τῇδυ Ὀε δη 
βεσίπουρῃὶ ἴο ἀνοϊἃ τε ροββϑί Ὁ} Υ οὗ 
ἴδε τυϊηρ ρίνεη ἰπ νν. 4, 7, 8 θείην βιΡ- 
Ῥοβεά το γεΐεσ ἴο πηδῃ οὔἱγ. Ψοη [τ 
ἐχρίδὶπϑ ἰἃ Ὁν ἴδε ἱπάερεπάεηςξ ρῬοβίτἰοη 
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1]. Οἱ “καλῶς “ προεστῶτες πρεσβύτεροι διπλῆς τιμῆς “ ἀξιού- 
ΠΧ 3, σθωσαν, μάλιστα οἱ " κοπιῶντες ἐν λόγῳ καὶ διδασκαλίᾳ" 18. λέγει 

ΣΧ. . 20. 
8 ὅ8ες ποῖς 

Οὔ « Τί. ἱν. το. 

οὗ πιαιτίε ννοπιεπ ἱπάϊςδιθα ἰπ νεῖ. 14 
δηὰ Τίς, ἰϊ. 56. Τῆς ρῶτγαβα ἔχει χήρας 
πιᾶν Ὀε ἱπιεπάεὰ το ἱποίυἀς ἁερεηάεπι 
νυ ϊάοννεἀ τεϊαιίνεβ, δυηΐβ οσ οουβὶπβ, νὯο 
οουἹά ποῖ Ῥε ςα]]εὰ προγόνοι. 

βαρείσθω. Οοπιράτε ἴδε υβε οἵ βάρος, 
χ ΤΠεβΒ. ἰϊ. 6, δυνάμενοι ἐν βάρει εἶναι; 
οὗ ἐπιβαρέω, τ ΤὨεΕ8. ἰΐ. 9, 2 ΤΉΕ88. {Π. 
8; καταβαρέω, 2 Οος. χίϊ. 16; ἀβαρής, 
2 Οος. χί. 9. 

ΤῊΐδβ νεσβα ρζονεβ ἔπαὶ πε κατάλογος 
οὗ ννἱάοννβ ἢεζς ἰπ νίενν ννᾶβ ρσίπλασὶν δι 
Ἰεᾶβὶ ἔοσ ροοσ τεϊϊεξ. 

γν. 17:25. Βαϊ 1 δᾶνε Ῥεεη βαγίηρ 
δδουΐϊ [Π6 βυρροτὶ οὗ ψίἄοννβ γεπιὶπὰβ της 
οὗ ἀποίδες αυσβιίίοη οὐ Οδυτοῦ ὅπδπηςα: 
τῆς ραγτβεπὶ οὗ ργεβυγιεγβ Εσυϊεν δηὰ 
βοιϊριυγαὶ ῥγίποῖρίεβ βυρρεδὲ ἐπδὲ ἴθ οῪ 
Ββουϊά δὲ τεπηυπεγαϊεά ἴῃ ῥγοροτζίίοῃ ἴὸ 
τοῖς υδείηεβ8. Ὑου ἃγὰ [δς6 Ἰυάρε οὗ 
16 ῥγεβυγίεσβ; ἰπ ἴῆς ἀϊβομαγρε οὗ τἢϊ8 
οἶος ὃς οσδυκίουβ ἴῃ δοουδίηρ, ἀπά Ὀοϊά 
ἴῃ τεδυκίηρ. 1 δάϊυγε γοὺ ἴο ὃς ἱπ)- 
ΔΙΙΪ4]. Το ποῖ δϑϑβοῖνε νίϊμους ἀεἰΐ- 

δῖα οοῃβίἀεταιίοη. Α ἰδχ ἀἰβοὶ ρ!παγίαπ 
8 ραγίηοσ ἴῃ ἰῃς συ οὗ τῆοβε βοπὶ ἢς 
ἐποουγάρεδ ἴο δίῃ. Κεερ γουγβεὶζ ρυτε. 
1 ἀο ποῖ πιϑδη 18:8 ἴῃ ἴῃς δβοοῖὶς βεῆβε; 
ου ἴῃς σοπίσαγυ, γοῦγ ςοπιίηυα! ἀο] σᾶον 
ἀεπιδπὰβ ἃ βιϊπιυΐαηι. Βυΐ, ἴο ταβυπη 
δῦους γοὺς ἀυτίεβ 28 ἃ ἰυάρε, γου πεεὰ 
ποὶ ἀϊδίγεββ γουγβεῖ ὈΥ ταϊβρίνίῃρβ ; γοῦ 
Ψ}Π δηά δι γραι Ἰυάρηινεηεβ δθοιι πηεη, 
ἐνεη ΜΠ θη οηἷγν ἱπβείποῖίνς, γε βΈΠοΓΔ 
οοστεςί. 

νεῖ. 17. Τῆς πδῖυγαϊὶ δηᾶ οὐνίουβ 
τησληΐηρ οὗ ἴῃς νεζβε ἰ8 (πὶ ψν 116 41] 
Ρτεβογίετβ ἀἰθομάτμε δαἀπκιηἰδέγαῖῖνε ἤσπο- 
τίοπβ, νν6]} οὐ ἱπά εγεπεῖγ, ΠΟῪ ἅτε ποῖ 
411 επραρβά ἰῃ ργεδοπίηρ δηά ἐεδοπίηρ. 
γε ἀϊδείπρυ βῆ περ ἴῃ τη 8 ρδββαρα 
ἴδγες ρταάεβ οὗ ργεβογίεγβ: (1) ογάϊπαγυ 
Ρτεβυγίετβ υνἱτ ἃ ᾿ἰνιηρ ψψαρε; (2) εθ'- 
οἷδπε ργεβογίεσβ (κοπιῶντες, : ΤΏΕ58. ν. 
12); (3) Ρτεβῦγιειβ ψῆο νγεῖς δἷβο 
τοδοθοῖβ ἂπὰ ἰεδοῆετθ. ΟΥ̓ Ογρτείδη 
Ἐῤὶσι. 20), ῥγεβδγέεγὶ ἀοείογες. [τ ταυβὲ 
Ὀς δά ἀεά ἐῆαὲ Ηοτῖὶ τεὐεςὶβ ἐῆε ἀϊβεϊποξίοη 
πρλμδότα (2) δπά (3) (Ολγίξεαμ Ἑεεϊδεία, 

τοΟῚ. Ῥ. : 
ὃ διδάσκων λπὰ ὁ παρακαλῶν Ψεῖς 

Ῥοββεββοσβ οὗ ἀϊβεῖποὶ δηδ τεσορηίβεά 
οΠαγίβιηδία (ἔοσ. χίΐ. 7; σ Οοσς. χίΐ. 8, 
28, 29, χίν. 6). 
προεστῶτες: ὅε6 ποῖς οη τ ΤΊπ,. ἰ“ΐ. 4. 
διπλῆς ἣς: Κοριμηεγαΐίον ἰδ ἃ 

δεῖξε τοηδοσίηρ οὗ τιμή ἰπδη ῥᾷν, 88 

Ἐ Εοχ). ἰχ. 17, Χ. 11, ᾧ,.. Μασ χν. 28. 

1688 ἀϊγεοῖὶν εχργεβδῖνε οὗ πιοσεῖὶν ταοπα- 
ἴΑΥ τεαννασά. Ἂἰάάοπ βυρρεβίβ ἴδε 
τεπάεσίηρ λοπογαγίμηι. Οἡ τῇς οπς 
Βαπηά, διπλῆς οετιδὶ ΠΥ νναῖταπίβ ὑ8 
ἴῃ οοποῖυδΐϊηρ δαὶ ῥγεβγίεσβ δπδὲ 
τυϊεὰ ννε}} ννετὲ θεϊίες ραϊὰ τμᾶπ ἴποβα 
παῖ ρεσίοσπιςά τπεῖγ ἀμπεῖε8 ρεγία ποιοί γ. 
Βεηρεὶ ᾿υβεῖῆεβ ἐς Ὀεῖζεσ ΡΥ ρίνεπ ἴο 
τποδο ἴπδὲ “"Ἰαδουγεά ἴῃ τῆς νοτάὰ, εἴς.,᾽ 
ου {πε ρτουηᾶ τῃδὲ ρεΐβοῃβ 80 ΔΙ οο- 
ουρίὶςἃ τννουϊά πᾶνε [688 εἰπια ἴο δάγῃ {μεσ 
᾿νε ποοά ἱπ βεουΐασ οσσυραιίοπβ. Οπ 
ἴῃς οἵποι ἢαπά, νγεὲ τπισβὲ ποῖ ργεββ ἴΠπ6 
ἴεσπὶ ἀομδίε ἴοο βιγιςεῖγ (ς. εν. χνιΐ. 
6, διπλώσατε τὰ διπλᾶ). πλείονος 
τιμῆς (ΤΠεοά.) ἰδ πεᾶγοσ τῇς πηεδηΐηρ 
1πδη “ ἀουδ]ε ἴπδὲ οὗ τῆς νἱάονβ, οἵ. οὗ 
ἴδε ἀδδοοηβ, οἵ βἰ Ίρῖν, ᾿ἰραγαὶ βυρρογι᾽» 
(ζμεγβ.). Τῆς ρῆγαβε 18 δδβεά, δοσοσάϊηρ 
ἴο Οτοῖίυβ, οα Ὠευΐξ. χχί. 17; ἱπ τῇς 
ἀϊνίδίοη οὗ δὴ ἱπμεγίϊδπος τῆς ἤγβί-Ῥογα 
τεςεῖϊνεδ ἴννο βῆδγεϑ, ο΄.  Κίηρβ ἰΐ. 9. 
ΤΆςε ουδίοπι οὗἉ βειεἰπρ ἃ ἀουδίς βῆατε οὗ 
Ῥτονίβίοῃβ Ὀεΐοσε ργεβγίειβ δὲ τῆς ἴονε 
εαβίβ ((οηξέέ. Αῤ. ἰἰ. 28) πιυδὲ ἴδνε 
θεεη, 85 ἢς δΥεἰίςε βαυβ, Ῥαϑεά οχ ἃ πηΐβ- 
πηδετβίδπάϊηρ οὗ [ΐ8 ραββαρε. 

ἀξιούσϑωσαν ἱπιρὶἰεα τπμᾶὲὶ ψμδὲ {ΠῈῪ 
νεῖ ἀδεπιεὰ ᾿νοσῖαν οὔίπον τεοεϊνεά. 

κοπιῶντες: ΤΏετε ἰδ ΠΟ δρεοΐδὶ βίγεββ 
ἴο Ῥὲ Ἰαϊὰ οὐ τπΐ8, 8δ8 τπουρῇ βοῦς 
Ῥτεδοδεῖβ δηὰ ἰεδομοῖβ ννοτκεὰ δαγάοσ ἴῃ 
τῆς εχογοῖβε οὗ ἐπεὶς σις (ἤδη οἴπεῖβ. 

: Τῆς οπιίββίοη οὗ ἴῃς δσιϊοῖς, 
οδαγαδοίεσίβεις οὔ τῆς Ῥαβίογαβ, οὔβουγεβ 
τῆς τεΐξεσεπος ἤδτα ἴο {πα ςοπϑίδης ρῆγαβα 
δῤεαξ, οὐ ῥγεαολ ἐδε τοογά, οἵ ἐδ τοογάὰ 
97 Οοά. 

διδασκαλίᾳ : ὅ8ες ποῖς οῃ ΟΠΔΡ. ἱ. 1ο, 
ψες. 18. Ἶ τη 18 νεσϑε ἰ8 γεδά υγἱτπουῖ 

οεἰτἰςαὶ ργαὐιάϊος, [τ ἱπιρ] 165. τπδὲ ἰπ τῃς 
ψτίϊοτ᾿ 8 Ἰπάρηιεηῖ 4 αυοίδιίοη ἔτοπλ ΠὨευΐ. 
χχν, 4 δπὰ τῆς ϑαγίηρ, ἄξιος, κιτιλ. 
πυῖρῃς ῬῈ οοοτάϊπαιεὰ 48 ἡ γραφή; ἰυ8ὲ 
88 1η Μαζί νἱϊ. το, Αςῖβ ὶ. 20, δηά ΗδςὉ. ἱ. 
το, ὕνο Ο. Τ. φυοϊαιίοηβ ἃζε οουρίεά ὈῪ 
ἃ καί. Ἐς [ἢ!15 ἔογπιιιΐα οὗ αυοιδιίοη, ἰῃ 
δὐάϊτίοι ἴο δε τεῆϊ., 866 Ἰοῆη χίχ. 37; 
Εοπι. ἱν. 3, χί. 2; 641]. ἷν. 30; 148. ἰΪ. 
23, ἵν, 5. 

ΤΒε ᾳυσβιίοη τπεη αγίβεϑ, [8 ἄξιος, 
κιτιλι ἃ ργονεζῦῖαὶ βαγίπρ οᾶγεϊςββὶν ΟΣ 
τϊβία ΚΘ αυοϊεὰ ὃν 851. Ῥδᾶμ] ἃ5 ἡ 
γραφή οτ, Ναβ 8:. Ῥδὺϊ ἐλῃᾶς νυ ἱτἢ 
ἰῖ8 ῥτεβεῆοα ἰπ ἃ ψγτίεη ἀοουτηςηῖ, δη 
δεῖν ροβρεῖ, {πε βαυδήεςὶ οὗ νοοῖ ννᾶ8 80 
βϑδοιεά δἃ8 ἴὸ επίῖς ἰξ τὸ ὃς ολ!]εά ἡ 
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εγὰρ "ἡ ἐγραφή, Βοῦν ἀλοῶντα οὗ "φιμώσεις 1 καὶ, ξιος ὁ ἐργάτης εογ Μμει, τοῦ μισθοῦ αὐτοῦ. 

Σ ἷν. 35, Σ Ρεῖ. ἰΐ. 15. 

19. κατὰ πρεσβυτέρου ἢ κατηγορίαν μὴ ' παρα- 

Ὦ ]οδη χνίϊὶ. 29, Τίϊ. ἱ. 6, ποῖ ΕΧΧ. - 

, Μαγκ 
45, ἷν. 

ὌΚΕ 
ιΑοἶ χαῖν τ8 

Ἰοὺ φιμ. βοῦν ἀλο. ΑΟΡ, 17, 37, 80, ἄνε οἴΒεῖβ, ἢ, νᾷᾳ., ΒΟὮ., Βγτρεβῃ, Δγπλ. 

γραφή! ΤΒςε ᾳυσδβιίοπ ἢὰ8β ὕεθη ργο- 
ἡυάψεα ὃν δυρροβϑεά δοεββδγυ {ἰπλϊτϑι!οἢ 5 
88 ἴο ἰδῃς δδιϊϊεϑὲ ροββίδὶς ἀλδλὶς ἴογ ἃ 
ξοβρεῖ ; πὰ τηδην μᾶνε ἱπουρῆϊ ἰξ βαίεβι 
ἴο δάορι ϑιίεγ᾽8β βιδίεπχεπὶ παῖ ἄξιος, 
κτλ, νγὰ8 ἃ σοτηγγοη ργονεσῦ τηδάς 86 
οἵ Ὀοτἢ Ὁγ οὖς [νοτὰ (1νυκα χ. 7; Μαζί. χ. 
10), αηὰ Ὁγ 81. Ραυϊ]. [ἢ τπδὲ οδβε, ἰξ ἰ8 
ἀιϊδῆςυε το ἀνοὶά 6 σοηοϊιδίοη ἴπδὶ 8ι. 
Ῥδῃὶ ἔογξοι τδδὶ ἴΐ ννδβ οὶ ἡ γραφή; ἴοτς 
Βοσα ἰξ 18 ἢοῖ ηδλίυταϊ ἴο ἴδϊζε ἄξιος, κιτιλ., 
ἂἃβΒ ἃ δΒιρρίεπι ΔΎ ΟΥ σΟΠΗΓΠΊΔΙΟΣΥ 
βίδιεγηεπὶ ὮΥ ἴῃς ττίτογ ἰπ ἰῆς ψοτσάβ οὗ 
ἃ νῈ}1-Κηονγη ργονεσῦ. Τῆς ρτονετῦ, ἱἢ 
ἦτ βυςἢ, 18 ταῖδεσ ἐπε βεροηά ἰξοτα ἿΝ 

ραφή, ᾿υϑὲ 25 ἰῃ 2 Τίηι. ἰϊ. το, δα 
"Δ. ̓ ροῃβίθῖβ οὗ (α) “Τῃὴς ἴμοτὰ 
Κπονειδ ἴΒὸπὶ δαὶ ἅγε Ηΐ8,᾽" δηά (ὁ) 
“1μεὲ οΥ̓ΕΙΥ ὁπο τῆδιὶ παπλοῖῃ,᾽" εἴς. Ους 
Ι[μοεὰ πο δὲ επιρίογοὰ ργονετδβ ἰμαὶ 
“ΟΣΟ οὐττεηϊ ἴῃ ΗΠ τἰτη6, 6.,΄., υυἱκκα ἵν. 
23, Ἰοῃη ἰν. 37. ἴπ ὈοΙϊδ ἴΠεβ6 οδδε8 
Ης ἱπιϊτηδίεβ ἴπδὲ Ης ἰβ8 ἀοίηρ δο; δυῖ 
Ης ἄοεβ ποῖ ἀο 80 ἰπ Μαῖι, χ. το, οσ [ζυκα 
χ. 7. Βεείάε8, νυ ἢ ]ς [με νατγίδείοη ἢδτς Ὀ6- 
ἔνεεη Μαῖι. (τῆς τροφῆς) ἀηὰ Τὐκς (τοῦ 
μισθοῦ) ἰδ οὗ {Ὡς βᾶτης ἄερτεε 88 ἰη οἴπες 
ςᾶ8ε8 οὗ νδιγίηρ τορογίβ οὗ ϑαγίπρϑβ ἔγοτν 
Ο οοτηπιοη ἴο Μαίΐβεν δηὰ [Γαἱο, γεῖ 
δυο ναγίδιίοη ἱπ ννογάϊηρ ἰδ ποΐ ΠΠκαν ἴῃ 
ἴδε ςᾶβε οὗ ἃ νεῖ! ἰκποννῃ ργονεῖῦ. γε 
ΤΩᾺΥ δἀὰ τῆλε ἰξ ἰ8 ἀϊ ῆσαἷς το κπονν ἴο 
ψ;δὲ στ] ηρ οὗ ΟἸγίβὲ τοΐεσεηςσς 8 πηδάθ 
ἰπ σ Οος. ἰχ. 14 {τ θὲ ποὶ τηΐβ ϑαγίηρ. 
Οεἰεῖςαὶ ορίπίου ἢᾶ8 γεοθηῖὶ ρτοόννῃ ἰη- 
οἰϊπεὰά ἰο δεϊϊενε ἴμδἴ τιυςἢ οὗ ἰῆς ροδρεῖ 
ταλίοσίδὶ ννῃῖο ἢ υπάοεε5 ἴμε Θγπορεῖδεβ 
Ὑγ88 ρυῖ ἱηῖο ψτπρ Ὀείοτε οὖν 1 ογά᾿8 

᾿ λΙΠΙΒΕΙν οἱοβεάὰ. (8ες ϑαπάδυ, 
Τὰε 1εὲξε τ ΟἈνῖδέ ἐπ Ἐεοσπέ Κοτσαγοῖ, 
Ῥ- 172.) Τς οπἱγν ᾳυεβιίοη, ᾿ποτείογα, ἰδ 
ῃοῖ, Οουϊά ὅ8ι. Ραυϊ Βανε τεδὰ (ες Ενδη- 
ξεὶὶς πδιταῦνε δαῖ, ΟουἹά δε δανε οο- 
οτζάϊπαιοὰ ἃ ροβρεὶ ἀοουτηεπὶ ννἱἢ τῆς 
υυττίεη οέαξίευ οὗ ἀοά, νεπεταϊεά Ὁ 
ἐνεσῪ Ἡδεῦτενν 9 μανίπρ ἃ βϑῃοῖ 41} 
τες ονη ὙΤΠε αυεδίίοη οδηηοΐ δὲ 
οοπδίδετεά δρᾶγὶ του δὶ γε Κπον ἴὸ 
πᾶνε Ὀεεη 81. Ῥδυ]8 οοποερείοη οὗ ἴῃς 
Ῥεζβοη οὗ [εβϑὺ8 Οἢτσίβε. νε πᾶν τεδά 

ὁ τλδὲ τ ννου]ὰ 6 ἃ βυγρτίδίηρ τπίπρ' 
1 81. ΡῬδὺϊ τπουρῆς οὗ τῆς νυτιτηρ8 οὗ 
ΔῺΥ σοπ ες, ΡΟΓΑΓΥ Ἀροβιϊε 88 “" ϑοσί ρίιγε," 
482 Ῥεῖ. ἰπ. 16 ἀοςβ; δυῖϊ βίπες ῃς ὃ6- 
Ἰίενεὰ τπδὲ ΟἾγίϑὲ ννἂβ “με δπά οὗ {πε 

{μὰν " (σπι. χ. 4), ἰξὲ ψνουἹὰ Ὀς Ξυγρτϊ βίη 
ψεγο Ὦς ποῖ ἴο ἢᾶνε εδβιεεπιεά Ηἱ8 ννοτὰβ 
ἴο ὃς αἱ ᾿ἰεαδὲ 8ἃ8 δυϊποζίιδιϊνε 28 186 
[μὰν] ΜὨϊοἢ Ηδ βυρεγβεάθά, 

ΤῊς οτγάες ἰῃ δυΐ. χχν. 4 ἰβ οὐ φιμ. 
βοὸν ἀλο. Τμείβαπις ἐπὶ ἰ5 αυοῖ πον 

Οζ. ἶχ. 9 ἷπ ἴῃ ἔοσπὶ ο μώσε ις βοῦν 
ἀλο. (Β"Ὦ"Ἐ6). 85. Ῥαυϊβ ἰγεδίτηεης 
οὔτδε οοπιπιληά, 45 ροϊπιίηρ ἴο Δ ΔῃδΙΟΟῪ 
ἴῃ τὰς [1 οὗ Βυπλη Ὀεΐηρ8, ἀοεβ ποῖ πεεὰ 
ΔηΥ ἀείεπος. Ους ͵υβὶ τερυάϊλείοη οἵ τὰς 
δρίσιτ ἰῷ ΏΙΟ ἢς Αβῖκ8 ἴῃ τ Οοτ., "18 ἴξ 
ἴος ἴῃς οχεὴ ἴπᾶὲ αοά οδγεῖῃ δ" πηυϑὲ 
ποῖ ὈΠ᾽ πά 8 ἴο τῆς ᾶτρε οἰεπιθης οὗ (συ τἢ 
ἴῃ 8 δηδινεσ, “" Υἵεα, ἴογ ουὺς βαίζας ἰξ νγαβ 
νπιτῖοη"". 
ες. το.Ό Τῇῶε πιεπεέοη οὗ καλῶς 

προεστῶτες πρεσβύτεροι, πὰ οἵ τδαῖ 
ΜΆΔ5 ἄς ἴο ἴμ6πὶ, παίυσα! ν βυζρεβὶβ ὉῪ 
ςοηΐγαϑε ἴῃ σοπδὶ ἀεγαίίοη οὗ υπβδιϊβἔδο- 
ἴΟΤΥ Ργεβογίεγβ. Υεῖ ὄνεη ἴπεβε σγοσα ἴο 
Ῥὲ ρτγοϊεοϊεά ἀραίηβε τῆς ῬΟΘΙΡΙΠΕν οὗ 
Διθ ἔγαγν ἀἰβιγίββαὶ. ὙΠΕΥ Ῥνεῖς ἴο δανα 
ἃ ἴλίγ {{14] ἰῃ δοοογάδησος τυἱῖῃ τδς ῥγο- 
νἰδίοηβ οὗ {πε ΟἹὰ [νν, Ὀευϊ. χίχ, 16 
866 Α'θο Ὠευῖ, χνὶΐ. 6, Νυπι. ιχχχν. 30. 
5 τεαυϊγτεπιεης οὗἩ ἔνο οἵ ἴῆγες υνῖῖ- 

Πα8868 ἰδ υδεὰ Δ]]εροτίςα!Ὦγ ἰπ 2 Οος. χίϊὶ. 
:. Οὗ ]οδη νἱϊϊ, σγ, Ηςῦ. χ, 18.) [1 δδὲ 
θεεη δϑοά, ΝῺ βδῃουϊὰ ἢ ΐ8, ἐπε οε- 
ἀϊηδεν ταῖς, ΡῈ πιεπιϊοπεά αἱ 11} Τῆς 
βοϊυτίοπ ἰ8 ἴο θὲ ἐουπά πῃ ἃ σοῃδίἀεγαϊίοη 
οὔ ἴδε ρεὶναῖς, υποίβοῖαὶ, ςμβδγαςῖεσ οἵ τς 
ΟΒεβείδη Ομυτοῦ ἤδη τὨΐ8 ερίβεϊς τνᾶβ 
νττοη. ὙΤὴὰ ΟΠυτοῦ νγᾶβ δἱορεῖπεσ ἃ 
νοϊυπίδσυ βοοίεῖγ, υπτγεοορηϊδοὰ Ὁγ ἴδ6 
βίαϊῖε. Τῇ οτἰπιεβ οὔ ἢ ἰϊ8 ρονεσηοτβ 
οουἹά δίκς οορφηίδαηοε νγεγα βρίγίιτπα]; οὐ 
{{Ί ΠΟΥ ννεσε δυο 48 νγεσε ρυπίβμδοϊα ὉΥ 
ἔα ογάϊπαγυ δβίδίε ἰανν, ἴῃς Ομυσοῦ ψνὰ8 
σοποογπεᾶ ον νὰ (ῃἢς δρίγίτυλὶ δηὰ 
τοί] ἀβρεςὶ οἵ ἴπεπι, τμδὲ ἰ8 ἴο βδν, 50 
ἴλτ δ ἴον δϑεοιοὰ Ομυγοῖ 16. ὙΠετα 
ΜΟΙ ἴπεη πο βρίγίυλὶ οουγῖβ, ἰπ ἴδ 
Ἰδίεγ βδεῆβε οἵ ἴπῈ ἴεσθ. Νὸ Οδυσοι 
οἴἶδοει οοὐἹά επίοτοα ΔπΥ δῖ βρίτιτυαδί 
Ῥυπίβηπιεηῖβ. [πὸ {π68ε οἰγουτδβίληςεβ, 
ἴδε οὔβεγνᾶπος οὗ ̓ ς ζΑ] τερυϊλιίοπβ νουϊὰ 
ποῖ δὲ ἃ τηδίϊες οὗ πδοςβϑίυ. [πάεεά ἃ 
δυροτίηϊοπάδηϊς ννοῸ ννᾶϑ ᾿ϑδίουβ ἔογ ἴδ 8 
Ῥυγτν οὗἩ τῆς Ομυτοι παϊρῃξ ἔςεὶ Ὠἰπιβεὶ ἢ 
Ἰυξιπεὰ ἰπ δούπῷ Ἴνεῆ οἡ βδιβρίςίοη, 
ψπεη τῆς αυςφϑιίοη ἀτοβα 848 ἴο {πε ἀ153- 
ΤΑΪ888] οἵ ἃ ργεβυτζεσ. 

ἐκτὸς εἰ μή : ΤῊΙΒ ρῇγΑΒ6 Δτίβ68 ἴγοτῃ ἃ 
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Κιαος. χίν. δέχου, ἢ ἐκτὸς " εἰ "μὴ ἐπὶ δύο ἢ τριῶν μαρτύρων." 

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ ἃ ν. 

2ο. τοὺς ̓  

ιἄςια κἰς. ἁμαρτάνοντας ᾿' ἐνώπιον ᾿ πάντων ἔλεγχε, ἵνα καὶ οἱ λοιποὶ φόβον 
19, χχν!ΐ. 
ΓΗ͂Ν ἔχωσιν. 21. " Διαμαρτύρομαι " ἐνώπιον " τοῦ " Θεοῦ καὶ ὃ Χριστοῦ 

ας κρίνος Ἰησοῦ καὶ τῶν " ἐκλεκτῶν ἀγγέλων, ἵνα ταῦτα ' φυλάξῃς “ χωρὶς 
Ώ ὅεε Τί. 

οΣ Ῥξι. ἵναν “. 6, 9, 2 ]οΒα ἰ. 13. ρ Μαῖι. χίχ. 2ο(-- Μασῖκ χ. 20 -- [υκς χν ϊϊ. 21), [κυκο χί. 28, ἴθμα 
ΧΗ, 47, ἌοΙΣ τ ΠΩ χνὶ. 4, χχί. 24, Βοσλ. ἰϊ. 26, 64]. νἱ. 13, τ Τίπι. νἱ. 20, 2 Τί. ἱ. τ4. ᾳΒΙ!. 

. 14,1 Τί πι. 1ἱ. 8. 

το πὶ. ἐκτὸς-μαρτύρων 1,Δτη Μ58. Κποννη ἴο ]εγόγης, 180 Ἀρραγεηεῖν ΟΥρ. ἀπά 
Αμγρτϑῖ. 

31π8. δὲ ΑὉ", ἃ, ὦ, 6, αμέφηι (ποῖ τὴν, 80. ; ἰπ8. δὲ αἴξες ἅμαρτ. ΕΟ. 

518. Κυρίου ὈΞΚΙΡ, 60.) Βγτε. 

ῬΙεηὰ οἵ εἰ μή ἀηὰ ἐκτὸς εἰ. ΕχδγηρΙεβ οὗ 
ἰϊ8 ὅδε ἅγε οἰϊεὰά ἔτοπὶ [υυοΐλη. ΑἸέογὰ 
ποίεβ τῃδὶ βἰ τυ αγ “ Ρἰεοπδβὲῖς ἐχργεδ- 
Βίοπβ βιο 48 χωρὶς εἰ, οΥ εἰ μή, 8τε 
ἴουπὰ ἰπ δῖος υυγζεσβ δυο 88 Ρ᾽ υϊδοῦ, 
Βίο Οαδββίιβ, εἴς.", εἰβδπιαπη οἰϊεβ ἂἃπ 
ἰπβιγυοῖίνε αχδιηρὶς ἴοσ [8 υδε ἰπ ἴπ6 
Οἰςίδη Ῥδυϊ ἔγοπι λη ἱπβοτ ροηῃ οὗ Μορβ- 
πεδία ἰπ ΟἰΠςία οὗ ἴῃς [πηρετδὶ ρετοά 
(Βίδίε δεμάϊες, ἰτᾶπβ. Ὁ. 118). 8εε τεῆϊ. 
ἐπὶ... ύρων: ΤἼΙΒ 86επὶ8 δῇ 

αὐυτενίδιίοη ἴος ἐπὶ στόματος υ 
850 ΕΝ. ΟΛ 4 Οος. χί!Ἅ ᾿, Ἡεῦτ. 

ἽΝ ΠΝ. [εἰ ἃ ἀϊβετεηι υδε ἔγοπι 
ἐπὶ ἴπ {πε βεπβε οὗ δεΐογε (4 Ἰυάρε), 
Ματῖκ χίιϊ. ο, Αςῖβ χχν. 9,φς, 1ο. 8ὅεε ΒΙΆ88, 
Ογανι. Ὁ. 137. 

νεῖ. 2ο. τοὺς ἄνοντας: [Ιἰ 
οδπποῖ δὲ οογίδιν ἀεϊεγηγίπεὰ Ποῖα 
τιῖβ τεΐεγβ ἴο οἤεπάΐϊηρ ργεβογιεγθ ΟὨΪῪ ΟΥΓ 
ἴο δβίπῃεγβ ἰῷ βεηςογαὶ. [ἷ᾿ ἕδνουτς οὗ τῆς 
Βτδὲ αἰϊεγηδεένα, ἰβ [ῃς οοπϑδίἀογαϊίοη τπαὶ 
1 8ΕεπΊ8 ἴο Ὀς ἃ δ} 20 ]6 σοποϊ πδίοη τὸ 
νεσ. το; δπὰ {πε νεβεπηεπος οὗ τῆς δά- 
)7υταϊίοη ἴῃ νεσ. 21: γεςοῖνεβ ἴῃ ἃ ᾿υββοδ- 
τίου. [ζ Δεπιδηάβ ρτεδῖεσ πιογὰὶ οουτᾶρε 
ἴο ἄφδὶ Ἰυ οί! ν τνῖτἢ βυθοτγάϊπαις οἱῆ- 
οἶαῖδ ἴβᾶπ ὑπ {πε ταπὶς ἀπά αἷς οὗ ἃ 
βοςίειϊγ. 

Οη δες οἵμεῦ παπᾶ, τς βεαυεηος οὗ 
τπουρδι ἴπ τπεδε σοποϊ υἀΐηρ νεγβεβ οὗ ἴῃς 
«Παρίες 18 ἠοῖ ἔοστηδὶ δηὰ ἀςϊῬεσαῖς. ΑἹ- 
τπουρῇ 1ἴ 848 θεεη δῆοννῃ δῦονς [παῖ νν. 
17-25 ἴοττη οπα βεοϊίοη, τηδτκεὰά ὃν οὔς 
Ῥτοπηίηςηϊ ἰορίς, ἰῃς τεϊατιοη οὗ ΤΙπποῖ ἢν 
ἴο Ρῥιεβυγίοσγβ, ἰξ σᾶπηοῖ ὃὈς τηαϊπιαϊηοά 
τπδὲ ἐπε σοππεχίοη ἰβ ἱπάϊβραιδοὶν οὈνίουϑ; 
δηὰ τἢς υδὲ οὗ τῆς ρτεβεηὶ ρδγεςοϊ ρ]ε 8βὰρ- 
ξεϑβι8 τμδὲ Βδθίτιδὶ βίππειβ ἂτε πες ἀϊ8- 
ουδβίοη. Οἠς ἰβ τεϊυσίδπι ἴο βιρροβα 
τθδὶ δυο πλεη νουἹὰ Ὀε ἔουπά ἀπιοηρβὲ 
τῆε ῥγεβογίοσβ οἵ ἐμ ΟΒυτοῖ. 

ἐνώπιον πάντων: Αἱ ἤτει εἰρῃπὶ τη 8 
ΓΕ ὁρροιεά το τῆς ἀϊγεςείοπβ ρίνεη ὉΥ 
οὺς Τμοτὰ, Μδιε. χυὶϊ. 15, “"58ενν Πἰπὶ 

4 Ἰησ. Χριστ. ὈΞΕΚΓΡΙΡ, ζ0.,) Βγτῖ., γπῖ. 

διῖ8 ἔδυϊε θεῦνεθη ἴπες πὰ Βίπιὶ δίοπε"; 
Ῥυϊ τῆς οἌβεβ ἂζεὲ αυΐϊε ἀϊβεγεης : ΟὨγίβε 
ἰ8 ἴῃεῖς βρεακίηρ οὗ [Ὡς πηυΐυδὶ ταϊδιϊοηβ 
οἵ οπε ΟὨγίβιίδη υνἱἢ δποίδοσ, 28 Ὁὑγοίπεσβ 
ἐπ 186 Βουβθῃοϊά οὗ αοὰ; Βεζε 8ι. Ραυὶ 
ἰ8 σἰνίπρ ἀϊγεσιίίοηβ ἴο ἃ ἔδίμογ πῃ αοά, ἃ 
ΑἸ τί βιίδη συϊοσ, 88 ἰῃ 2 Τίπ). ἱν. 2, ΤΊ. ἱ. 
13, ἰΐ. 15. Μοζεονεσ, 848 ΕἸ]. ροϊπίβ 
ουῖ, ΟΠ γίβὲ ἰ8 βρελκίηρ οὗ Ἵομεοκίῃρ τπ6 
Ῥερίπηΐϊπρ οὗ ἃ βίηξῃ! βιαῖς, 81. δὰ] ἰβ8 
βρελκίηρ οἵ ρεγβίβιεηϊ βίπῃοτγϑ, 

ἵνα καὶ οἱ λοιποὶ, κιτιλ.: Οὐ. Ῥευϊ. 
χΙϊί, ΣΣ. 

γες. 21. δι. ὕρομαι: [τ '8 εᾶδγ ἴο 
866 ἴῃδι 81. Ραυΐ δὰ ποὶ ρετζίεοϊ ςοπῆ- 
ἄεηςε ἰῃ ἴῃε πιογαὶ οουζαρε οὗ Τιπιοίῃγ. 
Ηςε ἱπιειγεοῖβ βίγη ας δάϊυγαιίοηβ, νἱ. 13, 
2 ΤΣ ἷν. Ξ ἴῃ τ Τῆεβ8. ἰν. 6 ννς ρὴ 
υπάεγβίδηὰ αρτυράμεθα το πιεδη ἴΠδὶ 
ΡῬυχῖγ μαὰ δδαπ ἔπε βυδ᾽εςι οὗ ἃ δίσοῃξ 
δὰαϊυταιϊίοη δά άἀτεβδεὰ ὉΥ ἴῃς δροβίῖα ἴὸ 
818 ςοηνεγίβ. 

τῶν ἐκλεκτῶν ἀγγέλων: ΤΒε ερί δεῖ 
εἰεοέ ὯδΔ8 Ῥγοῦαθὶν με βδπὴς ἴοτοε 848 
λοῖν ἴπ οὖσ σοτηπῆοι ρῆγαβε, Τὰε δοὶγν 
απρεὶς. Οὐοπιρατα τῆς τεπιαγίκαὶς ρᾶγ- 
11εἰ, οἰἰεὰ Ὁγ Οἷἷο απὰ Κτ.εῦβ, ἔγοπι 
7οβερῆυβ, Β. . ἱϊ. 16,4, μαρτύρομαι δὲ 

ὰ ὑμῶν τὰ ἅγια καὶ τοὺς ἱεροὺς 
ἀγγέλους τοῦ θεοῦ καὶ πατρίδα τὴν 
κοινήν, ἀηὰ Τεείαριεκέ οὗ ευΐ, χίχ. 3, 
μ ἐστι κύριος, κι. μάρτυρες ο 
ἄγγελοι αὐτοῦ, κ. : ρες ὑμεῖε. ΤΒε 
τείειεμοεβ ἰο δηρεῖβ ἵπ 81. Ρδ0}᾽8 
ΒΡΕΘΟδεβ δπὰ Ἰεϊζεῖβ βυρρεβὲ ἴμαὶ ες μαὰ 
ΔΏ υπαυεβεϊοπὶπρ Ῥεϊεΐ ἴῃ τρεῖς Ὀεπεῆ- 
οεηὶ πιϊηἰβιγατίοηβ; ἱπουρῇ ἢα πᾶν ποῖ 
δᾶνα διίδοῆμςά δὴν ἱτηροτίδηςς ἴο βρεου- 
ἸΔιίοπβ δ ἴο μεῖς νδείουβ ρτδάεβ. 
Ννε δῖε β8αΐε ἰῃ βαγίπρ ἴμαὲὶ ἐλς δίεοί 
αηρεὶς τε ἰάἀεπείοαὶ ὑπ “τῆς δηρεῖβ 
ὙΠΙΟΝ κερὶ {πεῖς οὐνη Ὀγί πεῖρα! ν᾽" (1. Δ 6 
6), “ τῆδὶ ἀϊὰ ποι βίη" (2 Ρεῖ. τἱ, 4). 

ΕΠ σοῖς [ΟΠ ον ΒΡ. Βυ}} ἰπ ρἰνίπα 
ἐνώπιον ἃ ἔυτυτε τεΐεγεηςε ἴο ἴῃς ΠΔΥ οὗ 
Τυάρτηεπε, ψνἤεη τῆς Ἰμογά 1 δὲ δἷἵ- 



10--22. ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ ἃ 137 

’ - ι Ἂν .“ ᾿ προκρίματος, μηδὲν ποιῶν κατὰ " πρόσκλισιν.ἱ 22. Χεῖρας ᾿ ταχέως τ στο ον. 

μηδενὶ ἐπιτίθει, μηδὲ " κοινώνει ἁμαρτίαις 

ἐϊ. 2. α 2} ὁδη στ. 
1 

ν Εοπι. χίν. 4, χν. 20, 2 Οοσ. Χ. 15, 1:6, 

᾿ ἀλλοτρίαις ’ σεαυτὸν « ετε οηΐγ, ρ' 
ποῖ ΧΧΧ. 

«Ὁ. ἶχ. 25. 

180 ΜΕΟΚ, 4γ7"", 6γ"", τιδηγ οἴμεῖβ, ἃ, ἔ, β, τ, νᾷ. ; πρόσκλησιν ΑΌΓΡ, 17, 31» 
37, 47", 8ὅο, τοῖς ἴλη δῆγ-ἔους οἴ εῖβ. 

τεηάεά Ὀγ ““ἴεη τῃουβαπάβ οὗ Ηἰβ ΠΟΙΥ 
οὐδ᾽" (1ἀς6 14). Βυῖ ἘΠ18 Β6επὶ8 δῃ δνᾶ- 
βίου ἄυε ἴο τηοάεγῃ ῥγεϊυάϊςε. ἐνώπιον 
ἱτρ1168 τπδὲ τῆς Βο] πη! ν οὗ ἴῃς ομαῦρα 
οσ δἀ)υτγαιίοη ἰβ πεϊρμίεπεά Ὁγ 18 Ὀείηρ 
υἱϊετεὰ ἱπ ἴῃς δοίυδὶ ργεβεπος οἵ αοὰ, 
Ομ γίβι, δὰ [86 δηρεὶβι Ῥεσῆδρθ οπε 
ΤΩΔΥ νεπΐυτα ἴο βυρροβε ἴπαι ἴῆεβε δἵς 
τῃουρμὲ οὗ δ8 πῃ ἴἄσεε νδγγίηρ ἄερτεαβ 
οὗ τεστμοΐθῃεββ ἔτοπὶ Βυπιδη ὈοῖηρΒ, τ 
οὖσ ῥσεβεηΐ ρούνεῖβ οὗ ρετοερίίου. ἀοά 
τῆς Εδίδεσ, ἱπουρῇ ἱπάεεά “Ης [8 ποῖ ἕδτ 
ἴτοτὰ δᾶ οπὲ οὗ ὑ8,᾽ “ ἀννγε 118. ἴῃ ᾿ρπὲ 
ὈΠΑΡΡγοδοῃδοϊε ᾿"᾿ ; ΟἸγίβε 1εβυ8, 1πουρᾺ 
ἰῃ οπς βεπβε Ης ἄννε!]8 ἰπ 8 δηὰ ννὲ ἴῃ 
Ηϊπι, ἰδ ἴοσ πε πιοδὶ ρασῖ ᾿πουρῆς οὗ 8 
δανίηρ Ηἰβ βρεοΐδὶ ρεβεηςε δἵ ἴδε γρῃι 
Βιδηὰ οἱ τῆς Μα]εβίν ἱπ ἴπῸ Βεάνεπβ; δυῖ 
τῆς δηζεῖβ, που ρἢ βρίσίτυαὶ δείηρβ, γα 
αἰκίη ἴο ουτγδβεῖνεβ, οσδίυσεβ 88 ννὲ δῖα, 
Ρονεῖβ ἢ ΨΠοπῚ γε ἅτε ἴῃ ἱπιγηεάϊ- 
ἃῖε δηὰ αδἰπιοδβὲ βεπδίἷες Ἵοηΐϊδοὶ, "ησάϊα 
Ῥεῖμδρβ ᾿πγουρῇ νι ἢ τῃς ἱπῆυεηοοβ οὗ 
τς Ηοὶγν ϑρίγιξ γε ςοπιπγυηίςδῖεά το 8. 

ταῦτα τεΐεῖβ ἴο 411] ἴῃς ῥγαοεάϊηρ ἀϊ8- 
οἱρ παν ἱπβιίσυοιίομϑ. 

προκρίματος: αὐείἑκε, ῥναεγ μα οέεηι. 
πρόσκλισιν : ῥαγέϊαϊ ἐν ̓ μλὴ! ἐαοίεης 

ἐπ αἰἵανι ῥαγέενι ἀεοϊ ἑπαπάο, Ναϊρ.). 
ΟΙεπι. Ἐοπι., αὐ Οον. 21, ἢΔ5 ἴῃ ΡῬΏγαβε 

κατὰ προσκλίσεις. ΤῊς τελάϊηρ πρόσ- 
κλησιν 15 Αἰπιοβὲ οεσίδίηϊυ ἄμπε ἴο ἱξδοίβιη. 
[τ ςουϊὰ οηἱν τπηεᾶπ “ ὁ ἱπυϊέαίξοη, ἰ.6., 
ἴδε ᾿μνιδίοι ΟΥ δβιιπισηοῃβ οὗ ἰμοβα 80 
Βεεῖκ ἴο ἄτανν γοιι ονεῖ ἴο {πεῖτ, δἰ ς᾽" 
(Ὑπδν σ᾽ Β ατἰπηση). 

Νεσ. 22. Ους θεβὲ ρυϊάς ἴο τῃε πηεδηΐηρ 
οὗ χεῖρας ... ἐπιτίθει ἰΒ τῆς ςοηϊεχῖ, 
δηὰ τῆοσγα Ἴβϑρεοία!ν τῆς {ο] ον οἰδυβα, 
ηδὲ. οτρίαις. μηδέ σοπβίδηιΥ 

ἱπισοάυςεβ Δῃ δχιίοπβίοη οὐ ἀδνεϊορηιεηὶ 
οὗ ναὶ μᾶ8 ἱπητηεάϊαϊεϊγ Ρι εοεάδά ; ἴξ 
πανοῖ Ὀερὶπβ ἃ πεν ἰἸορίο. Νον ἴδε ἰη- 
Ἰυποιίοη Βε ποέ ῥαγίαζεγ οΥ οὐμϑν νιθθ᾽ 5 
δἷν5 18 Τεγίδίηἶν σοηπεοιεὰ ἢ δα 
ἀϊδοι ρ! πᾶγυ τερυκε οὗ βίη, δηὰ γεΐεγβ οὗ 
οουτβε ἴο ἀεβηίξε δοῖβ οὗ β'π οοτηπγτοά 
ἶπ ἴπε ραβϑὶ, 88 ννεῖϊϊ 28 1ο τῃεὶς οοῆβε- 
αυεποεβ οὐ σοπεηυδιίίοη. Τῇς ΨΒοΪ6 
Ρτοςεάυτα 8 ουπππεᾶ: ἡῬψὲ πᾶνε ἴῃς δοςι- 
βδῖίοῃ ἴῃ νὸσ. 19, ἴα οοηνίοτίοη δηὰ βεη- 
ἴδῃς ἴῃ νεσ. 20, δηά--οἰπ τπε ἴσὰς Ραυϊπε 
βρίτιτ--τερεηίδηος δηά τεοοηο]διίίοη ἴῃ 

1ηϊ8 νεῖϑε; δηά τῆς ἰορίς οὗἁ τιϊηϊβιογίαὶ 
ἀτεαϊπιεηϊ οὗ βίη ἰβ γεβυπηεά δπὰ σοπεϊπυεὰ. 
ἰπ νεῖ. 24 54. ὟΝε οδὴ παγάϊνυ ἀουδὲ τπδὲ 
8:1. Ρδὺὶ παά ἴω δἰβ πιϊηὰ 1,εν, χίχ. σ7, 
“δου 5841: βυσεῖγ γεῦυϊα τγ πείρῃθου 
δηὰ ποῖ Ὀεᾶσ βίη Ῥεσδυβε οἵ Βίῃ,᾽" καὶ οὐ 
λήμψῃ δι’ αὐτὸν ἁμαρτίαν. ΤῸ νἱίπεδβΒ 
ἴῃ βίεπος δὴ δοὲ οἵ ψτοηρ- ἀοίηρ 8. ἴο 
ςοπηὶνς δἵ ἰῖ. [ΙΓ (Πἰβ ἰβ τὰς ἴῃ τς 
ςᾶ86 οὗ ρεἰναΐε ρΡεζβοῃβ, ΒΟΥ πλυοἢ πιοσα 
δεγίουβ δὴ οἤξηςς 18 ᾿ξ ἴῃ {πε οἂβε οὗ 
ἴποβε ἴο ἤοσα ρονεζηγηεης ἰ8 ςοτηπχ τε) 
ϑες 2 ]οδπ τσ, ὁ λέγων γὰρ αὐτῷ χαίρειν 
κοινωνεῖ τοῖς ἔργοις αὐτοῦ τοῖς πονη- 
ροῖς. 

χεῖρας. .. ἐπιτίθει ἰΒ (Π6η Ὀεδῖ γε- 
ἔειτεὰ ἴο ἱγτηροβίείοῃ οἱ βδηάβ οῃ γεζοη- 
οἷς οἴεηάοιβ, ου πεῖς τς- άπκίββίοη ἴὸ 
ΟΒυσοῖ οοπηπιυπίοη. Ευδεῦίυβ (ἢ. Ε., 
νἱΐ. 2), βρεακίῃρ οὗ τεσοῃοϊϊεὰ Πεγειῖοβ, 
ἐᾶγ8, “ἼΏς δποίεης οὐυδίοπι ρτεναὶι]εὰ 
ΜΠ τερασὰ ἴὸ δυοῖ ἐπαὶ τπαῪ βου! 
τεςεῖνε ΟΠΙΥ ἴῃς Ἰαγίηρ οἡ οὗ μβαπάβ να 
ΓΆΥΕΙΒ,᾽" αι τῇ διὰ χειρῶν 
ιθέσεως εὐχῇ. ὅ8εε Οουποὶ! οὗ Νίςεα, 

οδῃ. 8, δοοοζάϊηρ ἴο οπς Ὄχρπδίίοη 
οἵ χειροθετουμένους, ἀπά Οουποῖ! οὗἁ 
Ατῖςβ, σδῃ. 8. 
Τῖβ ννᾶ8 υϑεά ἴῃ (Πε οᾶβςε οὗ ρεπἰθηῖβ 

ξεπεγαῖγ. 80 Ῥορε ϑίερβεη (8ρ. Ογ- 
τίλη, Εῤ. 74), “ 81 φαΐ ετρὸ ἃ αυδουπαὰς 
δεγαβὶ νϑηϊςης δά νοβ, πἰδὲ} ἱππονείυσ 

Ὠἶδὶ αὐυοά ἰγαάίϊταπι εϑὲ, υἱὐ πάη 1118. 
ἱπιροηδῖαγ ἱπ ραδπίταπεδτι "᾿ς. 866 Βιηρ- 
ἢᾶπι, Απμπέϊφμϊἑίες, χνὶ!!. 2, τ, πεῖς τΠ6 
151} σδποη οἵ ἴῃς σουηοῖ! οὗ Αράς (Α.Ὁ. 
506) ἰ8 οἰτεὰ : “ Ῥοςηϊϊεηῖεβ ἰετηροζς 4υο- 
Ῥοεηϊεπιίδηι ρεϊυπῖ, ἱπιροβιτοηεπὶ πλᾶ- 
πυῦπὶ εἰ οἰ] οἰυτ δυρεσ οαρυῖ ἃ βδοθγάοις 
ςοπβεαυδηίυτ.᾽" ὙΤπα απεαυν οὗἁὨ (ῃς- 
οὐβίοπι τᾶν ὃς ἀγρυςὰ ἔτοπι [ΠΕ σοηδίάετ- 
διίοη ἴπδὲ ἱπιροβιιίοη οὗ απάβ ννᾶβ 80 
τοτηϊηεηΐ ἃ ἔδδίυγε ἰη ογάϊηδιίοη, τπδὲ 1 

15 ποῖ ᾿ἰκεῖγ δας [18 '86ὲ ψουϊὰ ἢανε Ὀεδη 
εχιεηάδεὰ ἴο δηγίδίηρ εἶβε ἰξ βυοῇ ἐχίθη- 
βίοπ οουἹά ποῖ πᾶνε οἷαί πηεὰ υπημπεδιϊοποά 
δηϊ φυΐν ἱπ ἰἴῖ5 ἕδνουσ. [{ ἴῃς ἐχρίδπα- 
κίοῃ οὗ τῃϊ5 νεσβε ρίνεη ἀδονο---ὐν οἢ 18 
[δὶ οἵ Ἡδιηπιοηᾶ, Ὠςε ννεῖϊε, ΕἸΠ σοι, 
δηὰ Ἡοτσί---δε δοςερίςεά, με ἤανε πεῖς ἴδε 
Βτϑὲ ἀϊδβείπος δ υϑίοη ἴο ἴῃς συδίοπι οὗ 
τεζείνιδε Ὁδοῖκ ρεηϊξθη!β ὃν ἱπιροβίἴοῃ οὗ 
δηάβ. 
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τἀ οον. αἱ. ἁγνὸν “τήρει. 23. μηκέτι " ὁδροπότει, ἀλλὰ οἴνῳ ὀλίγῳ ᾽ χρῶ διὰ 
9, 
τ τῇ. ν]. 
ΑΙ τὸν "στόμαχον; καὶ τὰς "πυκνάς σου " ἀσθενείας. 24. τινῶν 

τᾷ, 4 Τίω. ἀνθρώπων αἱ ἁμαρτίαι “ πρόδηλοί εἶσιν, ᾿ προάγουσαι εἰς κρίσιν, 
ἰν. 7. 

ΟἿΪΥ 
ΝΎ. Ὀδη. ἱ. τὲ υΧΧ, 

1 Οον. ἱϊ. 3, ΟἹ]. . ἦν. 13. 
«ἱ τ Τίπι. ἱ. 18. 

11π8. σον ὈΞΕΟΚΙ,, ἢ, κ, νᾷ.» ὅ0., 84}., 
ἃ, τ. 

Τἰπιοιῶν ἰ8 οἰδάδη τὸ γεβίγαίῃ ὈῪ ἀεἰϊ- 
Ῥεζαῖα ργυάδεησς ἴῃς ἱπιρυΐδεβ οὗ πγεζε 
Ῥίῖγ. Α Βιαβίυ γεσοποι]δίίοη ἰοπιρὶβ ἐπα 
οδξεηάος ἴο Βυρροβε {παῖ πὶβ οὔεπος ςδη- 
ποῖ πᾶνε Ὀέεβδη 80 ΨνΕΙΥ Βειίουβ αἴϊζογ 81]; 
ἃπὰ 5πιοοῖῃεβ ἴπε ννᾶὺ ἴο ἃ τερεζἰἴοη οὗ 
τῆς εἷη. “αοοὐ-πδιυτεὰ ελβὺ πιθῃ 
ςαπηοὶ Ἵβοᾶρς γεβροηβί 11 Ὴν ἔος {με ἀϊδ8- 
“Δβίσουβ οοηβϑδαυςποαβ οὗ ἴμεῖσ ἰᾶχ δἀπηϊηΐ- 
βιγδείοη οὗ τῆς ἶανν. ὙΠΕΥῪ Βᾶνα ἃ βῆατζε 
ἀπ [δε β'πβ οὗ ἴποβε Ψῇοπὶ ἔποῪ δᾶνε 
εποουγαρεά ἴο βίη. ὙΤοβα ψῆὸ γίνε 
Ἰεϊῖετβ οὗ τεοοπηπιεπάδιίοη υνἱἢ ἴοο ρτεδὶ 
ΤαΑοὶ εν [411 ὑπᾶεγ ἰῃς δροβίοὶ!ς οοπάει- 
πδιίοη. 
Οη ἴδε οἴδεῦ παπᾶ, ἐἴε δηςίεπε οοπι- 

τηεηϊιδίοζβ --- Οἤτγβ., Τπεοά., ΤὨεορῆῇ., 
Οεουπηεη.---τεῖει χεῖρας ἐπιτίθει ἴο ΠΑδῖγ 
οτἀϊπαιϊίοηβ; δηὰ ἰπ βυρροσῖ οὗἨ {.δϊ8, 
δε ξεποσδῖν δάοριεά νἱεν,, ἴξ πλυδὲ Ὅς 
εταπιεὰ ἰπδι ἐπίθεσις χειρῶν υπάουδιοάϊν 
τείεσβ ἰο ογάϊηδιοη ἱπ ἷν. 14, 2 Τίπ,. ἱ. 6. 
ἢ νυις δββυπις ἴῃς βάτης γεΐδγεηος ἤεῖε, 
τῆς ἱπιεπιίοη οὗ ἴπε νναγπίηρ ψουϊὰ θὲ 
τιδῖ ΤίπιοῖΥ υνἱ}} δεβϑὲ ανοϊά οἰεγίςαὶ 
βοδλῃάδὶβ ὈὉγ θείην οδυϊίουβ δ ἴῃς ουΐϊβεῖ 
48 ἴο ἴδε οδαγδοῖες οἵ ἴμοβε βοτὰ δα 
οτάαϊπβ. Τῆς οἴαυδε ἰπ ἰϊΐ. το, καὶ οὗτοι 
“δὲ δοκιμαζέσθωσαν πρῶτον, νουϊά, ἱπ 
τιΐδ σαϑς, πᾶνε ἴῃς βδᾶπὶε τσεΐεσεηςς; δηὰ 
“νε βῃουϊά εχρίδίη ἁμαρτίαι ἀλλότριαι 
85 Ῥοβϑίθὶες ἔαΐυτα βίῃβ, ἕος τῆς σοπηπιῖ8- 
βίοῃ οἵ νης ἢ ἃ πιδπ᾿Β δλάναδποεπηεπῃί ΠΊΔῪ 
ξεῖνε ῖπι ἐδο εἶεβ, απ ἃ σεβροπβί Ὁ ] τ ἔοσ 
ἌΠΙΟΒ δἰίδοῆεβ, ἱπ νατίουβ ἄερτεεβ οὗ 
ὈΪΑπλευνοσΠίπεββ, το ἴΠ086ε ΨἢΟ ἢᾶνα τεη- 
«ἰετεά 1: ροβϑβιῖς ἔοσ ῃΐτα ἴἰο οοτηπῖς Π6ηλ. 

σεαντόν ἰ5 επηρπδίίς, τερεδιίηρ ἰη Ὀτίεῖ 
ἴδε ννλγηΐπρ οὗ τῆς ρῥγενίουβ οἴδιιδε. 

ἁγνόν : Τῆς σοπίεχι ἀεπιδηάβ {παῖ τῆς 
τηεληίηρς βπουϊὰ ποῖ ὃς ἐλαξέε (εαςέμνε 
νυὶρ.), 85 ἰῃ ΤΙΐ. 1]. 5, 2 Οον. χί. 2; δυῖ 
.βηγδ τὰ τῇς βεηβε οὗ μῤγίρλί, λοπομγαδίε, 
85 ἷἰπ 2 Οος. νἱϊ. σὰ, Ρῃ1). ἵν. 8, [48. 11}. 17. 

Μετ. 23. μηκέτι ὑδροπότει: Απ Δάε- 
αὐυδῖς ἐχρΙαπαιίοη οὐὗἩἨἁ Ἀ{Π18 βεειηηρὴν ἱτ- 
τεϊεναπι ἀϊγεσιίοη 8 πδι δἰπςε ἔπεῖα ἰ8 
ἃ ςετίδίπ ἄερτες οἵ δπιϑίρυν ἱπ ἁγνός, 
8ι. Ρδὺϊ τπουρπὲ ἰξ περεββασυ ἴὸ ρυδτὰ 
Φραϊπθι ἃπΥ Ροβϑὶδῖε πιϊβυπάεγβιδηάϊηρ 

Υ ετε οὐἷν (Ν.Τ.) οὗ ἐοοά. 
Ὁ Μαῖιὶ. νἱϊ!. 17, [υκς ν. 15, νἱϊ!. 2, χί ΐ. τι, 12, [δα ν. ΠΩ 4. Αςἰδ χχνϊὶ. 9, 

ς ἣν. 24, 25, Ηςδ. νἱϊ. 14, }υάδίτΒ νἱὶ 

Ζ ετε οὐἶγ, οι ΧΧ. Δ εσγε 

29, 2 Μεος. {ἰ. 17, χὶν. 39. 

ῬΟὮ.., ΒτΊ., ἅττῃ. ; οπι. σὸν ΝΑ}, 17, 

οἵ Κεεῤ ἐλγϑοῖ ῥηγε: “1 ἄο ποῖ τηεᾶῃ 
γοῦ ἴο ργϑοῖϊος ἃ γἰρίά δεβοειίοἰβπὶ; οα 
ἴῃς σοπίγαγυ, 1 ταίηῖς ἐμαὶ γου γα {ἰΚ εν 
ἴο ἰηυτε γουγ Βεαϊτῖι Ὁ γουζ οοτηρίεῖς 
ΔὈδβιίίηθηος ἔτοπὶ πε; 80, δ μὸ ἰοἨΡΕΥ͂ 
4 τοαϊεγ-ἀγίπλεν, εἰς." 50 Ἡοτῖ, νδο 
ἐπίῃ τπδὲ 115 18 “ ποῖ πιεγεῖν ἃ βδῃϊτασυ 
Ῥυῖ αυἱς 28 πιο! ἃ πιογαὶ ργεζερι 
(ϑικμααἱτέϊς ΟἈγὶ δ ἑαπέν, Ρ. 144) δῖ8 
ἐχρδηδιίοη ἰ8 ργείεγαθὶε ἴο ἔμδὶ οὗ δῖον 
ΨῸ τεραγάβ τἢ!8 88 ἂῃ ὄἜχαιρὶε οὗ “ἴδε 
περίΐρεηος οὗἨ τε] σοσγεβροπάεπος .... 
ΨΏδη ἃ πιᾶη ᾿Ὑτῖε8 8 ἢδ ΓΕΠΊΟΙΏΌΕΟΓΒ: 
Μη ἢς ρυϊδ ἄοννη δη δγίοῖα ἐμδὶ ὁοσυγβ 
τὰς τηοπγεηὶ ἰδ οσουτβ, ἰεδὲ ἢε δμου!ά 
αἰχεγννατὰβ ἔοσρες {π᾽ (ἥογαε Ῥαμίἐηαε). 
Βι πλεῖν Οἱ νη βυρρεβιεά τδαὶ σεαντὸν 
--ἀσθϑενείας νγ»ὰ8 ἃ πιλγρίπαὶ ἢοῖς ὉΥ͂ 
8:, Ῥδὺϊ δἰπιβεῖ, ΑἸδοσὰ 8 νίενν 8δ8 
ποῖ τῇσο (ο οοημῃεηὰ ἰξ, υἱΖς., τῆδὶ 
ΤΙπιοῖῆγ᾽ 5 νεακπεβ8 οὗ οπδγαςίοσ ννᾶβ 
οοπηεοιεά νἱτἢ δἰ οοπδβίδπς 11] ΒοδΙὮ, 
δηά τπδὶ 81. Ῥδὺὰὶϊ Βδορεά το ὅγαος δἴ8 
ἀερυῖγ 8 Ψ111 Ὁγ ἃ τοηΐς. 

Ἐοτ τηῖβ Ῥοβιείοη οἵ μηκέτι οὐ, Ματκ 
ἶχ. 25, χὶ. 14, [υυἱκς νἱῖ!. 40, 70Βη ν. 4, 
νὴ. σὰ, Εοπι. χίν. σ3, ΕΡΆ. ἵν. 28; δηὰ 
δεε ποίε οἡ Ἷἤδρ. ἷν. 1:4. 

διὰ τὸ στόμαχον: ὙΥ εἰδιεἶπ᾿ 5 ὨΔΡΡΥ͂ 
αυοιαίίοη ἴοπὶ {ἰραηίυβ, Ἐῤὶδί. 1578 
τηυδὲ ποῖ Ὀς οπκἰεά : πέπτωκε καὶ ἡμῖν 
ὁ στόμαχος ταῖς συνεχέσιν ὑ ίαις. 

γες. 24. Τῆς σοππαχίοη οἵ [8 γεηεγαὶ 
βἰδιεπιεηΐ 5 ββρεςοῖδ! ν "ἢ νεσ. 22. Τῆς 
βοἰειῃῃ νναγηΐῃρ ἀραίπβὶ ἴῃ 6 ιν] Θοηδ6- 
αυδηςα8 οὗ δῃ 1]1-σοηβίἀεγεὰ πιογαὶ ἰυᾶρ- 
τηεπῖ οη ἴποβε οοηάδετηπεὰ νγᾶ8 οδἹουϊδιοὰ 
ἴο ονεσιν απ ἃ ἡνθᾶκ τπδῃ στ δηχίεῖγ. 
Ηετε ἴδε δροβεὶς ἄββυγεβ Τἰ πιοῖμυ [δέ ἴῃ 
Δοῖυὶ ργαςῖῖςδὶ ἐχρεγίεηςε [με πιοσὰὶ ἀΐϊαρ- 
ποβίβ οὗ τπδῃ᾿ 8 Ὁμβδγδςίεσβ 8 ποῖ 80 ρεῖ- 
ΡΙεχίηρ 88 πιίρῃε Ὀὲ βυρροβεὰ δηΐϊεοςά- 
επεῖγ. Τῆς εχερεείβ οὗ προάγονσαι Δηά 
ἐπακολονθοῦσιν ἀερεπάβ οη ἰἢς νὶενν Ψε 
τλκε οὗ κρίσις; υἱΖ.. ΨΒΕΊΠοΙ ἰξ τεΐεγβ ἴοὸ 
ἃ Ἰυάρπιεπι ραβ8εά Ὀγ πηδη ἱπ {π|8 ψογ]ά, 
οζ ἴο ἴῃς πα] ἄοοπι ργτοηουποεὰ ὃν αοὰ 
ἰπ ἴπε πεχὶ. κρίσις ἰ8 υδεά οὗ ϑιςἢ ἃ 
)υάρπιεπε 88 πηδῃ ΠΊΔΥ Ρ458, ἰῃ Ϊοδη νἱῖΐ, 
16, 2 Ρεῖεσ ἰϊ. τσ, ]Ἰυὰε ο; τπουρὴ τδς 
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τισὶν δὲ καὶ " ἐπακολουθοῦσιν " 25. ὡσαύτως καὶ τὰ " ἔργα "5 τὰ ε Μετὰ χνί. 

4 καλὰ 3 " πρόδηλα, καὶ τὰ ἢ ἄλλως ἔχοντα κρυβῆναι οὐ δύνανται." 
20, 1 Ρεῖϊ. 
ἰϊ, 21, οἵ. 

ΨΙ. τ. Ὅσοι εἰσὶν "ὑπὸ "ζυγὸν δοῦλοι τοὺς ἰδίους " δεσπότας ( ϑεε: Τίαι 
πάσης τιμῆς ἀξίους " ἡγείσθωσαν, “ ἵνα “ μὴ τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ καὶ εἰοοὶ Τίω. 

“1. 

Ν.Τ. 
4. 2 Τί»). ἰἰϊ. 21, Τίς, ἐἰ. ο, ἡ Ῥεῖ. ἰΐ, χϑ, 2 Ῥεῖ. ἰξ σ 
24 ([58. "ἰϊ. 4). 

1 1ῃ8. δὲ ΑΕΟ, ἢ, ρ, 6ο. 

ἃ Ἐσεῖυκ. 11. 26, ΖεςΒ. ἰἰϊ. ο, [ετ. χχχίν. (χχνΐΐ.) 8, τσ. 
Ὁ Ηεσγϑουῖυ, 

Κο ἰΐ. 29, τ Τί. νἱ. ᾿ν Ὁ 1, 
ς 8εε: Τίῃ. ἱ. 12. ἁ Τίς, 1. 5, Εοπι. ἐΐ. 

3 τὰ καλὰ ἔργα ΚΙ,. 
5 Αἀὰ ἐστι ΚΙ,; δἀά εἰσὶ ὈΕΟΡ, 17, 6γ", ἂνφ οἴδεῖβ. 

480 ΑὮΡ, 17, 47, 67, τόσα ἴπδη τπἰσιγ-νε οἴδετε; δύναται  ΕΟΚΙ,. 

ψνοσά 8 τῆοσε ἔτεα θῖν υβεά οὗἨ [δε 
Οτοδὲ ὅπᾶὶ ᾿υἀρηιεπι. [, 28 '8 ζεπεσαι νυ 
ΔΙΙοννεά, ἴπεβε νεῖβθβ, 24 ἀπὰ 25, δῖε 
τεϑυπιρίϊνα οὗ νεῖ. 22, ἴδε κρίσις πεῖ 
ἐπάϊοαϊε ἰβΒ ἐμαὶ οἵ ἔς ΟΠυτγοῦ τγυϊεσ, 
Τιπλοῖῦυ ἱπ {Ππ|8 σαβ6, ἀδβοϊάἀϊης ἕο οσ 
δραῖηβὲ τῇς δαἀπικιβϑίοη οὐ πίε ἴο Ἵοσῃ- 
τουπίοη (οσ ἴο ογάϊπδιεϊίοη). ΙῈ ἰβ εν ἀδηὶ 
ἔδαι {πε ἤπαὶ ]υάρτηεπε οὗ σοὰά, ν᾿ ΠῖοΒ 
ΠΟ οπς οδῃ οογίδιπὶν ἐογεοδβῖ, οαπηοῖ 
ΠΕΡ οἵ δἰπάεσ 4 ἀεοϊβίοη τηδάς ἰῃ τπῖ8 
1ὸ ΌΥ οπδ πῆᾶῃ δὔοιυϊ δηοῖδεσ. Τῆς 
Πρρῤμοιε ὦ τδοη, οὗ τε οἶδιιϑε ἰ8 88 ἴοϊ- 
Ἰονβ: ἴπ τε οἂβε οὗ βοῆς πῆδη, γου 
Βᾶνα πὸ Βεβίϊδιίοῃ ἃ8 ἴο υοὺσ νεγάϊςξ ; 
τοῖς βἰπ8 δῖος ποίϊοσίουβ δῃηὰ ἔογος γου ἴὸ 
δὴ δάνειθε ᾿υάρτηεπι. ὙΝΊ τερατά τὸ 
οἴδετβ, γουγ βυδρὶςίοηϑ, γόους ἱπδιίηςεῖνα 
εἰ πς οὗ τροσαὶ ἀἰϑαρργονδῖ, οοσῃεβ ἴο ὃ6 
οοπῆγηηεὰ δηᾶ ᾿υδβειπθὰ Ὁ βιρβεαυεης 
τενεϊλιίοη οὗἨ δὶπβ ἰδαὶ μαά δε ςοη- 
ςελϊεά. ΤὨΪδβ ἰ8, ἰῃ ἴῃς πχαὶπ, [ῃ6 Ἔχρὶδ- 
πδιίοη δάοριεά ὃν ΑἸξοσγά, 
πρόδηλοι: Νοῖ οῤεη δεζογελαμά (Α.Ν.), 

θυϊ συἑάεκέ (ΕΙΝ.), νεαπέ εσέα κεπὲ (νὰ} 6.) 
ἃ8 ἰη Ηεδ. νἱΐ. 14 (πευς.). ΤΊ προ ἰδ ποῖ 
ἑηάδίςαῖῖνε οὗ δηϊεοεάεδηςε ἴῃ εἶπα, θὰς οὗ 
Ῥυθὶ!οῖεν, ἃ8 ἰπ προεγ, » ΘαἹ. [1]. σ. 
προάγονσαι: [ξ 5 Ὀεδῖ το ἴἀκε Πϊ8 ἴῃ 

ἃ τιδηβίτίνα 8686, 48 ἰῃ Α(ἴβ χὶϊ. 1, χνὶϊ. 
5, χχν. 26, οὗ ὑχίηρίης 4 Ργίδοηδσ ἔοσὶ 
ἔο τα]. Ηδτε πὰ οδ]εςξ οἵ {πε νετῦ ἰ5 
υηδετδίοοά οὔ οὗ τινῶν ἀνθρώπων. Τῆς 
τῆδη δῖα ἰῃ τπ6 οὐυβίοάν οἵ {πεῖς βίηβ, 
ὙΒΙ ἢ αἶβο τοϑεϊν δραῖπϑὲ ἴπετθ. [Ι͂ἢ τῆς 
Οἴδες οᾶβε, ἴδ υνἱῖπε58868---ἰἣς βίη 8---ο 
ποῖ ἈρΡρεᾶσ ὑπὶ}} ἴδε ρεβοηβ οὐ ἰτίαὶ 
δᾶνε μαά δεπίεηος ργοπουησεᾶ οἡ ἵἤεσῃ, 
Ὕ: δυρρὶν εἰς κρίσιν δίϊες ἐπακολον- 
θοῦσιν. 

γες. 25. ὡσαύτως Πετα, 88 ἴῃ οΒΔρ. ἰϊ. 
Ὁ, παῖυγα! ν ἱπιτοάυοεβ δὴ ἀπο ε818 ἴὸ 
ψμδὶ π48 ροπς Ὀείοτε; δηὰ τ8]8 ἀείει- 
τηΐπεβ ἔπε πηεαπίηρ οὗ τὰ ἄλλως ἔχοντα; 
ποῖ 88 ἔργα ν»ῆϊοἢ ἅτε ποὶ καλά, δυϊ 48 
ἄργα καλά νὩηϊο ἢ ᾶἃτε ποῖ πρόδηλα; ἀπηὰ 
7.βδεβ τὰς ΕΝ. τεπάεγίηρ, Τσγε αγα 

ϑοοά τ΄οογὰς ἰλαὲ αγε ευἱάεηί. Τῆς ποχὶ 
οἰαυβε ἰ8β Ρϑγϑ]1εἰ ἰο πε Τοογγεβροηάϊηρ 
Ῥατὶ οὗ νεῦ. 24: ϑὶπβ δηά ψοοὰ ψοσῖβ 
Αἰϊκα οαπηοὶ θὲ βυσοεββῆ ν δηὰ ἱπάεβ- 
Ὠϊτεῖγ σοηοοδλῖεά; πον ἐοϊ!ον.---τς ἀϊ8- 
εἰοβεά βοτῃς ἔπιε οὖ οἵδεσ ἰῃ ᾿πβεϊβολέοη 
οἵ--πε κρίσις οὗ πιεη. ΤΕ [ἰξεγα] τθη- 
ἀετίης ἰπ ἘΝ. πι., Τὰε τοογὰς ἐπα αγό 
ζοοά αγὰ ευἱάδεπέ, σουϊὰ ΟὨΪΥ ὃς ἀἄε- 
επάθὰ ὃν ἰαγίηςφς επιρμαβὶβ ου καλά, 
“βοοὰ ἰῃ ἀρρεδιᾶπος ῶἃ8 ννὲ}} δἃ8 ἴῃ 
τεδ γ᾽"; Ῥυῖ καλὰ ἔργα 15 οὗ ἔγεφυδης 
οοκύστοηςε ἴῃ ἴμεδε ἐρίβιϊεβ που ΔΩ 
δυο ἢ βρεςίαὶ δἰ ηϊβολδιίοη ; βεὲ οὐ ἰἰϊϊ. σ; 
ἃπά {Π|8 τεπάεγιης ἀερτγίνεβ ὡσαύτως οὗ 
ΔΩΥ ἴοτοε. Ψοη ϑοάδη τπίπκβ τῃδὶ νὰ 
Βανα Πεῖς ἃ τεΐεγεηος ἴο ἴῃς βαγίπρβ ἰπ 
Μδῖι. ν. :4-1ό. 
ΟΠΆΡΤΕΚ ΚΥ]Ι.--ῆνν. 1-2. Τῆς ἄυγ οὗ 

ΟὨΒεϊβιίδη βίανεβ ἰὸ Ββεδίμθη δπὰ ΟὨτίβείδη 
ταλδίεγβ τεδβρεςιίνεϊγ. 

γες. σ. Τῆς ροϊείοο-ϑοοία! ῥγοῦϊεπι οὗ 
τε δταὲ αρεβ οὔ Ὁ γίβείδη τ νᾶ Πα 
τεϊλείομ οὗ ἐγβεηδξη ἴο δἷανεβ, δὲ ἃ8 ἴπ6 
ςοττεβροηάϊηρ ρχοδίεπ Ὀείοτε ἴῃς ΟΠΌγΟΣ 
πῃ οὖσ οὐῆ ἄδγ ἰδ {πε τεϊδιίοη οὗ τῇς 
ννὨΐτς ἴο τε ςοϊουτοά τάσεβ. ΤῊς ρταηὰ 
ἀπ οὗἩ τῇς Ὀτοιϊπειποοὰ οὗὨἨ πηδὴ 8 86 
τενοϊυϊίοπαγυ ἔσε ὑπο ΟἾγιβε οἌπης ἴο 
οδβῖ ὑροῦ βαγίῃ. ΕἸἾσα, ἰ{ ἐξ 15 ἴο πηϊπίδεεσ 
ἴο εἰν! ΠἸβατίου, πιαβὲ Ὀς 80 ςοπίσοὶ]εὰ 85 ἴὸ 
Ὁς ἀϊτεοιεά. 850 νυ τῆς βοςίαὶ εἰίςβ οὗ 
ΟἸγιϑιδηϊγ; [86 δχίθης ἴο ννὩϊομ ἐμεῖς 
Ἰοψίςαὶ! οοπβεφυεποεβ ἀσὰ ργεββεὰ πιιδὲ ὃς 

ουϊλιεὰ ὉΥ Γοπηπιοη δεῆβε. Οοπε οὗ 
τῆς ρτεαῖ ἀδηρετῖβ ἴο ἴῃς ἱπίεγεδβίβ οἵ ἴ86 
ΟΒυγΟΝ ἴῃ ΦΑΓΙῪ εἰπιεβ νγὰ8 ἴῃς τεδοπίη 
οὗ τῆς ροβρεὶ ου ᾿ἰδεστν ἀπά Ἂαυδ τυ, 
Ἄοτυάς δηὰ υπαυδ!βεὰ Ὀγ σοπεί ἀεγαϊίοη οὗ 
ἴῃς οἵπες παδίυγαὶ βοςοίδὶ ςοπάϊιοηδβ, αἰβὸ 
ἀἰνίηεῖν οτάεγεά, ννεϊο ΟἸ γί βείδηι εν ννῶ8 
Το] εὰ το ἰεάνεπ, ποῖ ὑν ΠΟ] ἴο ἀΐβρίαος. 

Τῆς βἷανε ργοῦϊεπὶ αἰδο πιδεὶβ 8 ἱπ 
ἘρΡΆ. νὶ. 5, Οοἷ. {{ϊ, 22, Τίς. 11. 9, ῬΆΠ ἐπι. 
χα Ρεῖ. ἴΐ. 8. Ιῃ ες ρίαςβ ἰξ ἰ8 ἀεαὶὲ 
ὙΠ σοπβἰβίθπεῖν, ργδοιίοα! Ἵν, ΟἸγβδηϊγ. 
Το ἀϊῆσυ!ν ἴῃ τπΐἰβ νεῖβε 18 ὑπὸ 
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Φ Ρα ἰκανι!. ἡ διδασκαλία “ βλασφημῆται. 2. οἱ δὲ πιστοὺς ἔχοντες " δεσπότας. 
τι, ΜΝ ϑά. 
ΧΥΪΟΙΙ, 24. 
ἍΜεςς 
νἱ. 13, ἰχ. 

ν 4 
Μεςς. νἱϊὶ. χ7. Αοἰδ ἰν. 9. 

ζνγόν. ΤὨε οοπίγΑβὲ ἴῃ νεζ. 2, οἱ δὲ πιστ. 
ἔχ. δεσπ. 5εεπῚ8 ἴο ρζονε ἴῃδῖ ἃ δοῦλος 
ὑπὸ ζνγόν ἰβ οης ἴπμϊ δείοη 8 ἴο ἃ πεδίῃεη 
τωλβίε. Τῆς ΚΝ. ἰβ οοπεβίβεεης ἢ 
ταὴῖβ νίονν, σέ α5 πιαὴν ας αγέ ξΞεγυαπίς 
μηδέν ἐλε γολε. Τῆς δεδίδθη δβεχηδῖθ 
οὗ 8ίανε ἀϊθετεά ἴῃ ἄεστες, ποὶ ἰῃ Κιηά, 
ἴτοπι ἰμοὶς οβιϊπχαῖς οὗ οδιῖα; ἃ ΟἸσίβείδπ 
τηδβῖεσς οουϊὰ ποῖ τεραγὰ 5 βίανεβϑ 85 ὑπὸ 
ἴνγόν. 

τοὺς ἰδίους δεσπότας: Τῆς ἕοτοε οἵ 
ἴδιος ν»ὰ8 δο το ννελκεηεὰ ἰῃ ἰδίεσ 
ατεοκ τμδὶ ἰξ ἰ8Β ἀουδίξα! [Ὁ ᾿ξ δπιουπιβ 
Βεῖε ἴο ποσς ἴδῃ αὐτῶν. ὅ8ες οη [ἰϊ. 4. 

δεσπότης ἰ8 πλοῖα ΒιΓΙΟΕΥ ἴῃς ςοτγεῖδ- 
εἶνε οὗ δοῦλος ᾿Πλη ἰ5 κύριος, ἀπὰ ἰβ υϑεὰ 
ἴῃ τηϊ8 βεῆβε ἱπ τεβῖ, εχοερί ἴχυκα ἰΐ. 20. 
81. Ραὺ] π88 κύριος ἴῃ Ὧἰδ οἴδιες ερίβι 168 
(Άοπι. χίν. 4; 6]. ἵν. σα; Ἐρῇ. νὶ. 5,0; 
ΟΟἱΪ. 111. 22, ἱν. χα); θυῖ, 48. ναςε δουξεὶν 
ταπΊλγκβ, ἰῃ 811 ἴῃεβ6 ραβϑᾶρεβ ἴἤετγα 18 ἃ 
τεΐδσεπος ἴὸ ἴῃς Ὀϊνίηα κύριος νΠίοἢ 
εἶνες ἴῃς ἴεῖτ ἃ Βρεοίδ] φρργορτγίδἴεηςββ. 
πάσης τιμῆς ἀξίονς, τοογέλγ 9 ἐλε 

εγεαίεςὲ γεσῤεεί. 
ἵνα μὴ “βλασφημῆται: Τῆς ρῶτγαβα 

“ δίδβριειης ἴῃς πᾶτης οἵ ἀοά᾿᾿ ΤοπΊεβ 
ἴτοτὰ ἶβα. 11}. 5 (ο. Εξζεκ, χχχνὶ. 20-23). 
ϑες οπι. ἰΐ. 24, 2 Ρεῖ. ἰϊ. 2. 8ὅ5.ε ποῖς 
ου ν. 14. ὙΤῆε οοτσεβροηάϊηρ ραββαζε ἴῃ 
Τίς τὶ. το, ἵνα τὴν διδασκαλίαν τὴν τοῦ 
σωτῆρος ἡμῶν θεοῦ κοσμῶσιν, πυρροτῖβ 
ΑἸοσὰ 5 οοηϊεπιίοη ἴηδῖ της ἀγίοὶς μεγς 18 
εφυΐϊναϊεπε ἴο ἃ ροββεββῖνε ρτοπουῃ, Ηἐς 
ἀοείγίμε. Οπ τῇς οἴδες ῃδηά, ἴῆς ρῆσαβϑε 
ἄοεβ ποῖ πεεὰ δηΥ εχρίδηδιίοη ; ἐλδ ἀοε- 
ἐγὶμε ψουϊὰ δε αυϊϊ6 ἀπαίορουβ ἴο 81. 
Ῥαυΐ 8 υδς εἰβεννῆετε ἤδη βρελκίπρ οὗ 
τῆς ΟΠ τί βείδη ἐδἰτἢ. οι διδασκαλία, δες 
ποῖς οῃ ἱ. 10. 

νεῖ. 2. Α ΟὨ γι βείδῃ βίανες ψουἹά ὃς 
τλοσα ᾿ἰκεῖὶγ ἴοὸ ῥσγεβυσες οὐ ἢἷ8 πεν 
δοαυϊτεά ἐπεοσν οὗὨ 1 θεγῖγ, δαυδι εν πὰ 
ταϊεγηϊ νυ ἰῃ ταϊδίίοη ἴὸ ἃ Οἢπτιβδη 
τηδβῖασ ἴλη ἰῃ γεϊδιίίοη ἴο οὴς ἴπαὶ ννδδ 
ἃ εδίῃεη. Τῆς ροβίοη οἵ ἃ Οῃγίβιϊαπ 
ΤΩΔΒΙΕΣ τῆσδὲ ἧανε δε ἃ ἀἰῆσυϊε οης, 
ἀϊδιταοϊεὰ δείννεεη {πε ρτίηςοίρεβ οὗ ἃ 
αϊτη ννδίο ἢ ἢς βῃαγεά υἱτἢ ἢῖ8 βίανε, δηά 
ἴδε ἴᾶαννβ οἵ ἃ βοςίαὶ βίδϊς νη ϊοἢ Πα ἔεϊς 
Μετ ποῖ ΠΟΙ ΨτΟηΡ. 1 ὍΟος. νὶϊ, 22 
δηὰ Ρῃΐϊεπι. τό 1 υδιγαῖα ἴπ6 ροβίτίοη. 

ᾶ δουλενέτωσαν : :ἐγυέ ἐδόηι αἱ 
ἐλε νιογε, νιαρὶς5 εεγυαπέ (Ναρ.). 

Ἐοτ τπῖ8 υϑς οὗ μᾶλλον «Γ΄, ἔοπι. χίν. 

μὴ καταφρονείτωσαν, ὅτι ἀδελφοί εἰσιν - ἀλλὰ μᾶλλον δουλευέτωσαν,. 
ὅτι πιστοί εἰσιν καὶ ἀγαπητοὶ οἱ τῆς " εὐεργεσίας ΄ ἀντιλαμβανόμενοι.. 

ἔτ Μεςος. ἰ,. 48,2 Μαος. χίν. 15, Γυὐκο ἱ. 54, ΑςίΒ ΧΧ. 35. 

13, 1 Οοτ. ν. 2, νὶ. 7. 9, ἘΡἢ. ἱν. 28, ν.. 
1ι. ἴρπδαῖ. Ῥοῖγεο. 4 βᾶγβ οἵ Οἢπτίβιίδη 
βίδανεβϑ, μηδὲ αὐτοὶ φυσιούσθωσαν, ἀλλ᾽ 
εἰς δόξαν θεοῦ πλέον δουλενέτωσαν. 

ὅτι πιστοί, κιτιλι: Τῆς ΟὨτείβιίδῃ 
βἷανε ἰ8 ἴο τεπηθπιῦεῖ [μὲ τς ἰαοὶ οὗ Βἰδ. 
ταδδβίασ δείηρ ἃ Οἰτίβείαπ, δεῤευίηρ απὰ 
δεϊουφά, επτι 168. ἢϊπὶ ἴο βεγνίος Ὀεζίεσ, 
1 ροβδβίδιε, ἴπαπ τμπαὶ ἄυς ἴο ἃ πεδίπεη 
τηδβίεσ. ΤΆ βἷανε ἰβ ὑπᾶεσ ἃ πιογαὶ οὗ- 
Ἰραιίοη ἴο τεηάεγ ἔδει! βογνίςε ἴὸ δηγ" 
ταβλβίεσ. [{ τῆς βρίγιτυδὶ βίδϊυβ οἵ ἴδε 
ταλβῖοσ δὲ γαϊβεά, ἰξ 18 στεδβϑοηδῦϊε ἴμδι (ἢ 
αὐδιν οὗ πε βεγνίος γτεηάεγεὰ ὃς ποὶ 
Ἰοννετεά, δυϊ ταῖμεος ἰάθαϊ ἰβεὰ. “ζτὰε 
δεμπεβὲ ἰδ τῆς ἱπιρτονεὰ χυδιν οὗ ἴῃ 6 βεῖ- 
νίος, ἀπά ἐδεν ἐπαί ῥαγέαλε οὗ οτ.ἐπ7ο» ἐὲ 
ἅτε ἰῇες τπηλβίεγβ " (Εἰεῖϊά 1:η| ἰος.). 80: 
ψυϊρ., φμὲ δεπεῇ εἰΐ βαγμεῖρεν ΠΩΣ 

εὐεργεσία δ48 [18 υδυδὶ ποη-τεϊρίοιιδ. 
ἰσηϊποαίίοη, 48 ἱπ Αςῖβ ἰν. 9. 1ἴ ἀοεβ 
ποῖ ἱπάϊοαϊῖς πε ροοάπεββ οἵ ἀοὰ ἰῃ 
τοἀετηριίίοη, 48 βυρρεβίεά ἱπ ΑΟΚ., ἰη- 
βυεποςεᾶ πο ἄουδιὲ ἀϊτεςιν ὈΥ Οδὶνίη ἀπὰ 
Βεζα, ᾿βουρῇ τῆς εχρίαπδιίοη 8 45 οἱά. 
88 Απιῦτ., ὁδοαμϑς ἐδεν αγό γαϊἐλ μι απὰ 
δεϊουεά, ῥαγίακενς οΓ ἐδλε δεπεῆί. Οὐ 
τὰς οἴπος μαπά, ἰξ ἰδ τῦογα παῖυγαὶ ἴὸ 568 
εὐεργεσία οἵ τῃε Κίπάπεδ8 οὗ Δῃ επαρίογεγ 
ἴο ἃ βεγνδηῖ οἵ εηρίογςς, ἴμδη οὗ ἴδε δά- 
ναπίαρε ραϊπεά ὃγ ἴδε ἐπηρίογε ἔγοσῃ ἢἰ8 
βεγνδηϊ 8 ροοά-Ψ}}}. Αὐοςογάϊη σιν ΟὨσγ- 
βοϑῖοπ) ἴδίκεβ ἰξ πόσα ἰῃ τῆς ἔοττηοσ β6ηβδ, 
τῆς ψΒοἱς οἴδυβε τείεγσιπρ ἴὸ ἴῃς βαναβ.. 
Ψψου ϑοάεη, τακίηρ εὐεργεσία 5: πλ:] τ] ν,. 
τεπάεσβ, ας ἐλοσε τοῖο οζεμῤν ἐλενεξεῖσες 
ἐπ ἀοὶηρ ροοά. Νο ἄουδι ἴδε Ὀεδῖ γαννᾶγά 
οἵ αἰ 1} βεγνῖοε 15 ἴῃς δοαυϊδίείοη οὗ ἃ 
ομδγδοῖεσ οὔ ἰσυβεινογίηεββ δηὰ ἴπε ρταῖθ- 
0.1 ἰονε οὗ τῆς πιᾶϑῖεσ ἴο ψνῇοτη γοὺ ἃσε. 
ἱπναϊυαῦϊε; Ὀὰϊ ἰξ ἰ8 ταῖμοι [δγ- εις εὰ το. 
τεδὰ {18 ϑιδ11 6 πιεαπίηρ ἱπῖο ἔπε ρδββαρε 
Ῥείοσς υ8. [ἢ βυρροεῖ οὗ ἴῃε νῖενν ἴα κβῃ 
ἃῦονε, ΑἸέογὰ χυοῖεβ ἔτοπιὶ ϑεπεςᾶ, δ - 
Βεηφῇ εἰὲς, 11. τ8, ἃ ἀϊδουδείοη οὔ πε 4ύεσγγ, 
“Αἢ δεπεβοίυπι ἄδτε βεγνὰβ ἀοπγληο Ροβ-. 
ἰε} φῆ ϊο ϑεπεοα δῆβννειβ ἱπ τῆς 
αἴβιτηδῖίνε, δἀάϊπρ ἔυσίπεγ: “Ουἱάφυϊά 
εδὲ αυοὰ βετνὶ}}8 οἴ οἱ! ἐογταυϊδτι ἐχοςάϊε, 
ηυοὰ ποη εχ ἱπιρετίο βεὰ εχ νοϊυηϊδίς 
τδδϑίδϊασ, θεηεβοίυτῃ εδὲ᾽. 8ε:ς 1{ἰᾳῃῖ- 
δος, Ῥπὶῥῥίαης, 270 544., δέ. Ῥαμΐ ἀπά 
ϑέηεοα. 
ἀντιλαμβανόμενοι: ἀντι γεσθαι. 

ῬΙΟΡΟΥγ πιδεᾶηβ ἐο ἰαν λοίά οἵ, Ὦεηςε. 
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4. εἴ τις " ἑτεροδιδασκαλεῖ καὶ μὴ εϑεο Τί, 
Ἀ προσέρχεται 1 ' ὑγιαίνουσι ' λόγοις, τοῖς τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ μα 856 τοῖο. 
Χριστοῦ, καὶ " τῇ " κατ᾽ "' εὐσέβειαν διδασκαλίᾳ, 4. " τετύφωται, 

2 Τίτα. ἱ. 

μηδὲν " ἐπιστάμενος, ἀλλὰ " νοσῶν περὶ " ζητήσεις καὶ “ λογομαχίας, κ ΕατΝΝ 

, 
τὰ ὅεο: Τίηι. ἰϊδ. 6. 

8 (δΐ5) οηἷν. 
οἰϊγ, οὶ ΟΧΧ, ς,.2 Τίτα. ἰϊ. 14. 

Ὁ Μεεῖκ χίν. 68, Αςὲε (9), Ηεῦ. χὶ. 8, [48. ἱν, τῴ, 1046 το. 
ΡΊοΒα ἰἰΐ, ἜΝ Αςὶδ χν. 2, 7, Χχχν. 20, 8 Τί πι. ἱ 23, Τίς, 

ἰϊ,.2. 
ο κά. χνϊϊ. 

. 9, οἱ ΧΧ, ᾳ ἤετο 

1 προσέχεται δ᾽". 50 Βεηέῖεν οοη]. ἔτοπι [Δ σα φμῤδεοὶί. 

ἐο δεῖῤ, ἃβ ἴῃ τεῆῖ; ἀπά ἴᾷς Ηλτγοίεδῃ 
ϑυτείας ρίνεβ ἔπδλὶ ϑεῆϑε μεῖς. [κα οὖζγ 
Ἐπρ δι νοσὰ αῤῥγελεμα, ἴὲ Ῥαββεβ ἔγοπὶ 
δ Δββοοϊδοη ψἱ ἢ {πὰ βεηβα οὗ τουςἢ ἴὸ 
Δῃ δϑββοοίδιίου ἱπ τ Οἴπεῖ βεῆβεβϑ οἵ 
λουϊεῖεβ νυ δίσῃ σοππεοὶ υ8 ὙΠ τῆΐηρβ 
δῦους υ8. Εἰεϊὰ (ἐπ ἰσς.) εῖνεβ ὄἼχασῃρὶεβ 
οὗ ἴδε υδε οὗ ἀντιλαμβάνεσθαι 45 Ἔχρτεδ- 
δἰνς οὗ ἃ Ρεζβοη δεΐηρ ςσηςὶδὶθ οὗ δηγιβίηρ 
ΨΕΙΟΏ δοὶβ ρου ἔπε 8επβεβ, 4.9., ἴδε 
8Π16}1 οὗ ἃ τοβεὲ. Τῆς Ῥεβῃϊςία ἄρτθεβ 
νὰ τἢϊ8. ΑΙξοσγὰ ταπάστβ "ημέμαϊγ 
γεσφίσα, ὉῪ ΜὨΪΞὮ Πα δεεπῃβ ἴο ἱπτεηὰ {πε 
βάστα {πίηρ 48 ΕἸ]., ννῆο βιυιρεβίβ ἔπδι ἀντί 
ΒΑ5 "“ ἃ ἔογτηδὶ τεΐεγεηος ἴὸ δε χϑοίῤγοοαὶ 
τεϊδιίου Ὀεῖνγεεμ πηδϑῖοσ δηά βεγνδηῖ". 
Εἰεϊὰ τε)εςῖβ τὶβ θεσδυβα “ γεζεῖνα ἰπ 6χ- 
οὔδηρε᾿ ἰδ ἀντιλαμβάνειν, αηὰ τῆς εχ- 
ΔιΏΡΪ65 οἰϊοὰ ὈΥ ΑἸξ. ἀγα πιά ά]ς οηἱν ἴῃ 
ἔοττα. 
, δίδασκε καὶ παρακάλει : ὅεε ποῖε οπ 
ἦν. 13. 

νν. 3-2:. Τῇουρπίβ ἀδους {πε τἰρδὲ 
8ὲ οὗὨ ἡνελ! ἢ ἅτε βυρφεβιεά ὃγ ἴῃ6 βίανε 
ῬΙΟΌΙΕΠ,, ἃ πιίβοβίενουβ δἰτταάς τοννασάβ 
ὙΏΙΟΏ 8 δβϑοοίαιεά νττῃ ἔα]βε ἀοςίτίηα. 
ΠῚ ἃ τῆδῇ ροββεββε8 Ἠἰπ)βοῖξζ, Ὡς 88 
ἐπουρῇ. ΤῊϊ8 ροββεββίοῃ ἰ8 εἴεγπδὶ 48 
ὙνΕ]} 25 τεπηρογαὶ. ΤΑΐδβ ἰ8β τὴν ἰεββοῦ ἴοσ 
ἴπε ροοσ, ἔοσ γοὺ 88 ἃ πιδῃ οἱ αοά (απὰ 1 
ΒΟΙετηην δάϊατε γοὺ ἴο ἰεᾶγη δηά τεαοῆ 
1), δηὰ ἴοσ ἴδε σίς. 
᾿ Υτετ. 3. ἑτεροδιδασκαλεῖ: 5:ε ποῖα οα 
ἱ, 3. 

καὶ μὴ: ΒΙ488 (Ογανενι. Ὁ. 514) ποῖδβ 
τηϊβ οα8ς οὗ μή (οἸονίηρ εἰ ντἢ τῆς ἰπ- 
ἀϊςδεῖνε (βὰρ τϑδ Ὑ) 88 δπ δῦποτ- 
ΤΩΔΙ σοηπέοστημν ἴοὸ οἰδββίοδὶ υ8ὲ. Τῇ 
υϑ0δ] ΝΙΤΡΤ. υβε, εἰ . . . οὐ, ἀρρεᾶτβ ἴῃ 
σ Τίπι. ἰϊϊ. 5, ν. 8. ἴπ ἴπεβ6 Ἐχαιηρὶεδ, 
Βοννενετ, ἴῃς οὐ ἰδ ἰπ 6 8ᾶπ|6Ὲ οἴδυϑε 48 
εἰ, ποῖ βεραγαϊεά ἔγοτῃ ἰΐ, 485 παῖε, ὉΥ ἃ 
καί. 

προσέρχεται: αξξεμὲς ἰοθ. Τῆε πουῃ 
προσήλντος, ῥτοβεϊγίε, “Οπα ΨἼΟ Πᾶβ8 
οοπιθ ονεσ," πρὶ δίοπα τεπάες ἘΠ18 υ.86 
οὗ προσέρχομαι ἀεΐεηϑίδῖε. Βυὶ ΕἸΙ. 
εἶνεϑ ἐχαπιρίεβ οὗ [Π15 νεσὺ ἔγοπι [σεῃϑδὶ8 
δηὰ Ῥῃίο; δπά ΑἸξ. τοπὶ Οτίρεη, νυν ἢ 
Τφοπιρ  δἰεἶν δεν ᾿Ξ. ΤῊς τεδάϊηρ προ- 

ται, ΨὨΙΟΝ δεεηδ (ὁ ἀεγῖνα δι 
πὰ τῆς τς οὗ προσέχειν, ἱ. 4, ΝᾺ 
8ιὰ8 ποῖ ἜΧδοῖν τπε βδπὶς ἔοτοε ; “ ἴο γίνε. 
πεεά,᾽" οὐ “ αἰϊεπὰ ἰο,᾽" 4 ἀοςιγίπε ΧΑ 
βδογί οὗ ρίνίῃρ ἴῃ οπς᾽Β δἀπεβίοη ἴο ἰξ, 
ὑγιαίνονσι 14: ὅεε οἡ ἱ. 1ο. 
τοῖς τοῦ Κυρίου: Τῆϊΐδ ἰβ 'π ΠαιτΊΟΩΥ 
ἢ 81. Ραυ 8 τεδοπίηρ εἰβενπετε, ἴπαὶ 
ἴδε ψνογάβ βροίκαη [Ὡσουρἢ {πε ρσγορδεῖβ 
οὗ ἴδε Τοτὰ ἀγε τῆς 1,ογὰ 8 ουνῇ ᾿ψοσάβ. 
τ 18 ἴῆυβιννε ἃγὸ ἴο υπἀδετβιδηὰ Αςίβ χνὶ. 
7, “ὙΒε ϑρίπε οὗ ]}εβὺ8 βυβετεά ποτα 
ποῖ," δηά σ Οοσ. χὶ. 23, “1 σεςεϊνοά οὗ 
τῆε Τογά,᾽" εἰς. Ὑῆε ψοτσάβ οὗ 76δβυδ, 
“Ἐς τδᾶὲ πεδγεῖῃ γοὺ Πελγεῖ πὴθ᾽" 
(υκε χ. 16) μανὲ ἃ νἱάοσ γτεΐεσεπος τπδη 
ννᾶ8 βδεῆ δὲ ἢγεϊ. 

τῇ κατ᾽ εὐσέβειαν διδασκαλίᾳ: 8ὅεε 
τεῖ. ἀπά ποῖςβ οὐ ἱ. σο, ἰΐ. 2. 

Ψψες. 4. τετύφωται: ἱηβαίμς 4: (ἅἁ, 
ταῦϑ, τ); σηῤέγδως εεὲ (Ν 15.). 86ε οὐ 1}. 6. 

νοσῶν: »πογδιαϊν μεν (1, 1Δἀοη), ἰα»- 
ϑμεης (Νυ]ρ.), αδργοίαης (πιδ). ΗἱΪ8 
ἀΐβεαβε ἰβ 1ηιεϊ]εσῖυδὶ ουτίοϑίν δδουῖ 
ετἰεβ. Βοιῇ ἀοέξηρ᾽ ἀπὰ »παὰ αὐέογ (Α11) 
85 ἰτληβίδιίομβ οἵ νοσῶν, Εἰζ ὉῪ Ἔχοθββ οὗ 
νίξους. Τῆς ἰάδᾶ ἰ8 ἃ βἰπιρίε οπα οἵ εἰεῖ- 
πεϑ5 ἃ8 Ορροβϑᾶ ἴο ἤει. 866 οἡ ἱ. 1ο. 

περὶ: Εοτ [ἢϊ8 υδς οἵ περί δες οῃ ἱ. 10. 
ζητήσεις : ὅεε οῃ ]. 4. 
λογομαχίας: ἴε ἴ8 ποῖ οἷεα ψΠεῖμες 

ΜΔ 18 τπηοδηΐ ἃγε τσογάγ ἡμαγγείς οἵ 
φμαγγεῖς αδομέ τοογάς. ὙΠα ἰδιζεσ Β6 6 πι8 
πε τόσες {{κεῖγ. ὙΠεοσο ἰβ8 ποῖα ἰδῆς 
ἀϑυ81] ἀπε οβὶ8 οὗ ψοσάβ ἴο ἀεεάβ. ΤΠ 
Βεγεῖῖο ϑροίκβῃ οἵ ἰ8 ἃ ἐπεογίϑι τηετεῖν ; δα 
ψΑβῖοβ τἰπὶὲ ἴῃ δολάεπικὶς ἀϊβρυῖεβ; ἢς 
ἄοεβ ποῖ ἴᾶκε δοοουπε οὗ {πὶπρβ 85 ἴπεῪ 
δοῖυδ!ν τε. Ουη ἴδε οἵδε μαπά, ἰξ ἰ8 
ἱητεγεβείηρ δηά βυρρεβιῖνς ἴπᾶὶ ἰο τπε 
Βεδίδεη, ἴἢε σοηίτζονοεδυ θεῖνεεη ΟἾσὶ8- 
εἰδηὶεν δπὰ [υδαίϑη βεετηεά ἴο Ὀς οὗ (Π8 
ὉΠ Ὸ παῖαγα (866 Αςίβ χυὶ. 15, ΧΧΙΪ, 20, 
χχν. 10). 

φθόνος, ἔρις τε 5ἰ πη] εν ᾿ολθβρουθά 
Εοπι. ἱ. 20, 4]. ν. 20, 21, ΡΔ]]. ἴ. 15. 

Τῆς οἷυγαὶ ἔρεις 18 ἃ ννε]]-δυρροτίεᾶ 
νατίδηὶ ἰῃ Ἐοπι. χίϊ!. 13, αδἱ]. ν. 2.6. ἴῃ 
τις. ἢ. 0 ἴε ἰδ τῆς ἴτὰς τεδάϊηρ δυῖ 
ἰπ οδες 1818 οἵ νίοδββ. (1 Οοσ. ἰϊ, 3, 
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τοις οαἱγ, ἐξ ὧν γίνεται φθόνος, ἔρις,; βλασφημίαι, "ὑπόνοιαι πονηραί, ς. 
5 Ἥετς ουν, "διαπαρατριβαὶ 3 ' διεφθαρμένων ἀνθρώπων τὸν νοῦν καὶ " ἀπεστερη- 
1 ετε οπὶν μένων τῆς ἀληθείας, " νομιζόντων " πορισμὸν εἶναι τὴν ' εὐσέβειαν. 
τ εῖδρὮ., 
“,. τχκα 
χὶϊ. 3᾿ 2 
Οος. ἱν. 
16, Βεν. νἱϊ!. ο, χὶ. 18. 
(2), Αεῖἴδ (7), τ ὔος. νἱϊ. 26, 
ψεσ. 5. γϑεε: Τίπι. ἱἱ, 2. 

1 80 ΜΑΚΡΙΡ, 17, πιδὴν οἴπεσβ, 
οἴδετβ, ἀ, ἔ, 5», πι50, τ, νᾷ.» 50.» 5γτδςεϊ, 

3 παραδιατριβαὶ ἃ ἔενν ουγείνεβ. 

Ὁ Μεῖκ χ. 19, : Οοσ. νΐ. γ, 8, νἱῖ. ς, [48. ν. ς ()). 
ν μά. χηϊ. μαι δ᾽ ἰδ ν ἢ 

Ζ 2 Οοε. ἰχ. 8, (7). ῬΆΪ). ἵν. τα. 

6. Ἔστιν δὲ " πορισμὸς μέγας ἡ " εὐσέβεια μετὰ " αὐταρκείας - 7. 

ν Μεῖι. (3), υκε 
δὰ. χν. 12 ΟὨΪγ. χ 86ε 

βγτρεμῖ, 88}., ὈΟΒ., ἅσῃ ; ἔρεις ὈΕΘΙ,, 47, βοπὶς 

5Αἀά ἀφίστασο ἀπὸ τῶν τοιούτων ὈέΓ ΟΚΙΡ, πι50, Ὀίδεοάς αὖ οἰμαηιοαὲ, δγττ., 
ἌΣ. 

2 Ὅος. χἰὶϊ. 2ο, Ρἢ]]. ἱ. 15) τῆς βίηριιϊασ 18 
ζουηά. 
β μία 4180 οσουτζβ ἰῃ ἃ 1ϊδὲ οἵ βίῃβ, 

ἘΡΒ. ἰν. 31, ΟΟἱ. ἐϊ], 8, 
ὑπόνοιαι πονηραί: ὑπόνοια (οην ἢετα 

ἴῃ ΝΙΤ., θυ: ὑπονοέω ἰπ Αςἰβ χί. 25, 
Χχν. 18, χχνὶ. 27, 411 ἰῇ πευῖγαὶ βϑεῆβε, ἐο 
δμῤῥο56) ᾿Δ8 βοτηειίπιεβ {πε βεηβε οὗ ςν:- 
βίαιον. ὅϑες Ἔχλτηρίεβ ρίνεη Ὁγ ΕἸ]. Το 
Ρῆγαβα δῖε ἄοεϑ ποῖ τηθδη νυἱοκεά οἵ υη- 
ΜΟΓΌΥ τπουρδιβ οὗ ἀοά---ἰῃς οἶΔ88. οὗ 
ταϊπὰ ἤεγα βροόκεη οὗ ἄοεβ ποῖ υδυδ}}ν 
τοίη ἀδους οά ἀΐτεςεῖν, που ρἢ δη υη- 
ψνοστὮΥ ορίπίοῃ ἀδουϊ Ηἰπὶ υπάοτ!ε5 ἐμεῖς 
1:86--οῦυς »ιαϊέοίομς τμοῤίοίοης 88 ἴὸ τῆς 
Βοποβίν οὗ ἔδοβε ψ8ο ἀϊθεγ ἴτοτι ἔπ εση. 

γες. 5. διαπαρατριβαί: Τῆε ἴοτος οὗ 
ἴῃς διά ἰ8 Ἔχρτεββεὰ ἱπ ἰἢς ΚΝ... τογαηρ- 
᾿ἕηρς, Μ Ὠϊοἢ ἀεηποῖεβ γοίγαςέεά ᾳυδττεῖ- 
Ἰηρβ, ξεγεοη γί εαξίοπος (τ), εο Πιεέα οπας 
ἁ, Ψυ!ᾳ.). Εἰεϊὰ (ἐπ ἰος.) οοτηρατίης 

χεσθαι, διαφιλοτιμεῖσθαι, εἰς., 
τείετβ τῆς βεῆβε οἵ γεεῤῤγοοὶέν, νεμέμαὶ 

ἐγγίἑαίέοης, ραϊϊήηρς οπεὲ οὐ αποέδεγ 
(Α.Ν.πι.), “845 ἱπέεςιεἀ βῇῆςεερ ὃν οοπίδος 
Τοπηπλυπίςλίε οἶβεαδε ἴο ἰῇ δουηά "" 
(Ογγβ.). παραδιατριβαί(Τ..), ῥεγυεγεα 
ἀἰεῤμέίηρς, ἰβ φίνεη ἃ τηϊϊάθσ βεῆβα ὈῪ 
Μνιπες- Μουϊοη, Ογαν. Ὁ. 126, “πκΐδ- 
Ρίαοςά ἀϊρεπος οὐ υβεῖεββ ἀϊβρυτίηρ ᾽". 

διεφθαρμένων τὸν νοῦν: οἵ. κατε 
ἀρ ι τὸν νοῦν, 2 Τίπ,. ἰἰϊ, 8, τῆς δος. 
Ῥεῖηρ ἴδαὶ οὗ τῆς τεπιοῖες οδήεοι. Οὔ, ἴος 
τῆς ποιίοη, τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον τὸν 

ἱρόμενον κατὰ τὰς ἐπιθυμίας τῆς 
άτης, ἘΡὮ. ἱν. 22, Αἶδο 1 ΟΟτγ. χν. 33, 

2 Οος. χί. 3, [πὰς 1ο. 
ἀπεστερημένων: ῥγίυαί,. ἀποστερέω 

ςοηναυβ ἴμε ποιίοπ οὗ ἃ ρεγβοὴ θεῖῃρ 
ἀερτίνεά οὗ ἃ τπΐηρ ἴο νης Π6 [88 ἃ 
τίσι. δες τεῆ, Τῆΐβ 18 ἐχργεββεά ἱπ 
ἘΙν., δεγεῖέ ζ΄. Τα ττυϊῃ ννὰ8 οπος 
τπεῖγβ ; {πεν πᾶνε ἀϊδὶπῃογίεὰ τΠεπγβεῖνεβ. 
ΤΟ ΑΙΝ., ἀφεέἑἐμία οἵ, ἄοεβ. οὶ δββιπια 
τδδι τΠεν ὄνος μδά ἱξ, 

γομιζόντων, κιτιλ.: εἰπε ἐδέγ τωῤ- 
56. Ἐοι τοῖθ υ86 οὗ με ραγιίςὶρὶ ες 
Ὡρεὶ ςοπηρᾶτεβ ἔοι. ἰΪ. 18, 20, 2 ΤΊπι. 

ἰϊ. 2:1, Ηςβ. νί. 6. ᾿ 
πορ ν: ἃ ν»ξανς οἵ ραΐη, φμαεσείμε. 

Τῆε πη ἀπὸ υοίς Ρίυΐάτοι, Οαέο 
Μαζον, ὃ 25, νὐρὴς ἐν ἢσϑ . μόνοις 
πορισμοῖς, κ ῖ, 
Ἂν ὐσέβιιαν! ποῖ φοάϊτμεςς ἴῃ επο- 

ταὶ, ῥἰεἰαέενι (Ν ὰ16.), δας ἐλς ῥγούεςϑίοη οὐ 
ΟἈγιδέαπέέν, εμἰέμγαπι ΤΠ οὲὶ (ταδ). 84ε 
ἰϊ. 2. ΑΙ]υϑίοπβ εἰβενθεσε ἴο ἴἢοβε ννῇο 
βυρροβεδ ἴπδὶ τς ροβρεὶ ννῶ8 ἃ πηδᾶπ8 
οὗ πιδιεῖπρ' ΤΏΟΠΟΥ πᾶνε ὑβυδὶν τεΐεγεπος 
το 58εἰ ἰπεετεβιεὰ δηᾶ σταβρίηρ τεδοῆεγδ 
β Οος. χί. 12, χὶΐ. σγ, 8; Τίϊ. ἱ. σι; 2 

εξ, ᾿. 3). Ηετε ἴδε δἰρηίβοδπος οὗ ἴῃς 
οἴδυϑε τῇδυ ὃς ἴμαϊ τῆς ἴλ]5ε ᾿εδςμεῖβ ἄς- 
ταογα ϑεὰ βἰανεβ, βυρρεβίίηρ ἴο δἰανεβ 
Ψ8Ο Ψεσα οοηνετζσίβ, ΟΣ 18]6 Ἑςοηνοτίβ, 
τας ἴῃ6 ῥτοξεββίοη οἵ Ο γι απιν ἰπ- 
νοϊνεά δη ἱπιρτονεσηεπὶ ἰῃ βοοίδὶ ροβίοη 
δηὰ ννογ]άϊγ ργοβρεοῖβ. Τῆθ δγίοῖὶς ὃε- 
ἴοτε εὐσεβ. 5βῆεννβ ἴμαι τῇ ΑΝ. ἰδ ννγοηξ, 
ἐμξῥοίηε ἐλαὲ ραΐπ ἐς ροάϊἑμε55. 

ες. 6. Τῆε τερετ οη οὗ πορισμός ἰπ 
ἃ ἔτεβῇ ἰάεδὶἰβεὰ βεῆβα ἰβ ρδγα οὶ ἴὸ τῆς 
ττδηβῆρυτεά βεῆβε ἴῃ ϑὨοἢ νομίμως 15 
υδεὰ ἴῃ ἱ. 8. 
αὐταρκείας : ποὶ πεῖε εὐ ἝἌείεπέϊα 

(ψυ16), τηουρἢ τπαῖ 8 δὴ δάεαιυδῖε τεη- 
ετίηρ ἴῃ 2 ὕοτσ. ἰχ. 8. 81. Ραυΐϊ ἀϊὰ ποι 

ΤΩΕΔΏ ἴο Εχρζεβδβ πε βεηϊτπεηὶ οὗ {πε 
ΑΝ. οἵ ΕςοΙεβ. νἱϊ. σι, "" ὙνΊϑάοπι ἰδ σοοΐ 
ἢ δη ἱπμογίιδηςε ᾿ς. Οομέεπίνισπε ἀοε5 
ποῖ ἔνε ρῖνε Πίβ πιεδπίηρ. (οπίεπίπιδης 
8 ταϊαιῖνα ἴο οἠθ᾽β ἰοῖ ; αἱ κεια 8 
τοῖς ρῥιοίουπά, δηά ἀδηοῖςβ ᾿πάερεη- 
ἄεηςε οὗ, ἀαηὰ ἰηάίβετγεηος ἴο, Δπγ ἰοῦ; ἃ 
ΤΑλΠ 8 πηάϊηρ ποῖ οπἷν Πὶβ γεβοῦγοαβ ἰῇ 
δἰ πΊ56 15, θὰ: Ὀείηρς ἱπάϊδγεης ἴοὸ ὄνεγυ- 
τοϊηρ εἶδε Ὀεβίεβ. Τηΐβ ννᾶβ 81. Ρδιυϊ 
οοηαπίοη πε ἢ6 πδά ἰεασηὶ ἴο δε 
αὐτάρκης, ΡΠΪ]. ἵν. τ. “Ἰμοτὰ οὗ Βίτω- 
8ε1, του ποῖ οὗ ἰαπάβ᾽" (δῖγ. Η. Ννοι- 
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οὐδὲν γὰρ εἰσηνέγκαμεν εἰς τὸν κόσμον,; ὅτι οὐδὲ ἐξενεγκεῖν τι αι Μεος γί" 
δυνάμεθα - 8. ἔχοντες δὲ " διατροφὰς 3 καὶ " σκεπάσματα, τούτοις υἤδξεεοειν, 
" ἀρκεσθησόμεθα. 9. οἱ δὲ βουλόμενοι πλουτεῖν “ ἐμπίπτουσιν εἰς δον ἄνυ 

Ηεῦ. 
πειρασμὸν καὶ " παγίδα ὃ καὶ ἐπιθυμίας πολλὰς Ἴ ἀνοήτους " καὶ αἶ!ι ς 

ἐβλαβεράς, αἵτινες ἢ βυθίζουσι τοὺς ἀνθρώπους εἰς ᾿ ὄλεθρον καὶ πὸ τος 

1]. ς6. 
χἰϊ, 4. ΓΚ ν. 7 ΟὩ]γ. 

{1Κο χχὶν. 25, οτω. ἱ. 14, Οἱ. ἐἰδ. ᾿, 3, Τίς. εἱ. 3. 
τ Οος. ν. 5,1 Τδεδδ. νυ. 3,2 ΤΒεβϑεα, ἱ. 9 οὔζϊυ, Ν.Τ. 

δι Τίε. ἰἱδ. 
, 2 Τί πι. 

Ε Ῥτον. χ. 26 ουῃἷυ. 2 Μεος.. 

1 Ἴπ8. δῆλον ΣΟ ΌΡΟΚΙΡ; ἰπ5. ἀληθὲς Ὀ", σόγμνι (φμοπανε) ἃ, Ὀφγωρε (φμέα) τηοδ,, 
λαμὰ ἀμδίμηι (φμία) ἴ, νᾳ.» [ἀγεμὲ ἀκδίμνι, υέγεπι ἑανιδη ξα]ὰ., τόνοι ΟΥρ., 50.» Βγττ.; 
οτα. δῆλον δ "ΆΕΟ, 17, 8.» ἵν, νβϑοτις Μ58, 8Δἢ., ὈΟὮ., ἀγτη. 

780 ΜΑΙ, ἔν, νξ. ; διατροφὴν ὈΕΟΚΡ, ἁ, ρα, πιο8, τ (σἱεένκ»). 
51π8. τοῦ διαβόλον Ὀ" ἜΘ, 37:Ε, 238, ἅ, ἔ, 5, πιο8 (ποῖ τ), νᾷ. (ποῖ 4π|.), ζο. 
4 ἀνόνητους 

ῥγοσωμὲ) τ (Ξἐμἰἐα). 

105). ϑεε σπᾶρ. ἷἱν. 8. Τῇε ρορυΐᾶτ ἃ5 
ἤραι ἴο τῇς τρτὰ ἐν τ 86. οὗ 

α! εἰα, ἃ5 ενϊάξη, ε Ραργτί, 
8 δἰιρὶν ὁπομρᾷ. 8ϑεὲ Μουϊΐοη ἀπὰ 
ΜΙΠχαη, Ἐ χῤοσίέον, νἱὶ.» νὶ. 375. 
ες. 7γ. Τῶε τεδβοπίηρ οὗ τῆϊ8 οἰδιιβδε 

ἀερεπάβ οἡ ἰῃς δνίάεηε ἐσυτ ἐμαὶ βίπος ἃ 
ΤΏΔΠ οομλς8 παϊκοά ἱπίο (Ὠΐδ τννοεϊὰ (706. ἱ. 
21), ἀηά ψῇεη ἣς ᾿ἰεᾶνεβ ἰξ οδὴ “κε 
ποιδίπρ ἕος μίβ ἰδαδουγ, νυ πο δε πιᾶν 
ΟἌΓΥ ΔΙΝΆΥ ἴῃ πί8 πδηὰ" (Εσοϊεβ. ν. 15; 
ΡΒ. χΙῖχ. 17)» ποιπίηρ ἴδε ννοσὶ ἃ σδη γίνε 
͵5 Δὴγ δά άϊείοη το ἴῃς πιδπ Πίτηβε!ξ, Ης ἰδ 
ἃ σοτῃρίεῖε πιᾶη, που παίκαὰ (Μαῖί. νἱ. 
25; [υυκο χίϊ. 15; ϑεηςεοα, Εῤ. Μον. 1λϊ. 25, 
“Νόοὴη Ἰϊοεῖ ρίυβ εἤξεῖτε αυδηὶ ἱπευ!εγίβ""). 

Εἰεϊὰ ἱβ τίρπε ἴῃ βυρροβίηρ ἴδμαϊ 1 
δῆλον, 248 τελά ἰπ ἴῃς ΒΚεοεϊνεά Τεχέ, ἰ8 
Βρυτίουβ, γεῖ “ἤετε ἰβ ἂἃπ εἰ ρεὶβ οὗ 
δῆλον, οὐ ἴῃαὶ ὅτι ἰ5 ἴος δῆλον ὅτι. [,. 
Βοβ δάάδυςεβ Ὀὰμϊ οὔς δχδιηρίε οἵ (ἢϊ8 
εἰΠρβῖβ, τ ]ομη [1]. 20: ὅτι ἐὰν κατα- 

ὥσκῃ ἡμῶν ἡ καρδία, ὅτι μείζων ἐστὶν 
ἴδ ἢ κερδίαν μῶν; ἴῃ ᾿νΠίς ἢ, ἰἢ Δῃ 
εἰ ρεῖ8 οὗ δῆλον Ὀείοτε ἴδε δβεοοπά ὅτι. 
ψνεσο δάπϊββί]ς, ἴξ ψψουϊὰ βεοῖὰ ἴο οὔδες 
Δῃ εχρίδηδιίίοη οὗ τῃδὶ ἀϊπῆσυϊε ἱεχε." 
Εἰεϊά δἀά48 ἵννο Ἔχδπιρίεβ ἔτουι 851. ΟἾγυ- 
βοβίοπῃ. Ηοζγ β οοη]εσίυχα ἃ δἱ “ὅτι ἰ8 
ὯΟ τῆογα ἴπδῃ 8η δοοϊἀδηΐϊδὶ στερϑπίοη οὗ 
ἴδε ἰα8ὲ ἔνο Ἰεϊΐετβ οὗ κόσμον, ΟΝ Ὀεΐηξ 
τεδὰ 48 ΟΤΙ " ἰβ αἰπιοβῖ οεγίδίηἱυ τρῃῖ, 
ες. 8. ἔχοντες δέ: ΤΙς δέ ΠαβΒ ἃ 

8! ρ πεῖν δἀνετγβαξῖνε ίογος, ριιατάϊηρ, ἀραῖπϑὲ 
ἃ ἴοο ᾿Ἰἴογαὶ σοπο! υβίοη ἔγοπι νεσ. 7. [{ 8 
ἴγαε ἴῃδι “ υπαοοοτητηοάδιεα τηδη " ({παν, 
1... 4) ἴδ “ ἃ τηδῃ ἴοσ δ' {πδῖ, γεῖ πε [88 
ΜΔΠῖ8 ΨΠΠῈ δἰΐνε, που ρἢ 8 τεαὶ τννδηῖβ 
ἅτε ἴεν. 

σκ τα : τὴν ἱποὶυἀες οἱοῖπεβ 
δηὰ βδείιες, εουεγίηρ (Ἐ.Ν.), ἐερηνιθη- 
ἔων (τ), φμέδις ἑερανιμν, 8 ἴδε Ψ]ρ. ννο]} 

2, Ὁνο οἴδετιβ, ἅ, ἔ, κ, νβ.ν ΟΥρ., Απηδγδῖ. (ἐπμέϊ α) πι98 (σμας πὶ λὲῖ 

Ρυΐβ τ; Βαϊ [86 τννοστὰ ἰβ υβεὰ οἵ οἱοιβίηρ᾽ 
ΟἸΪν ἱπ ]οβερδυβ (Β. Κ. ἰϊ. 8. 5; Απέ. χν. 
9, 2). 80 ΑΙΝ., γαῤνεεμέ, ἃ, υεείῤέμνι (8ο. 
ΟΠτγ8.). 

7λςοῦὐ βρεοϊῆεβ ομὶν “ ὑγεδά το εδὲ δῃά 
ταϊπιεηὶ ἴο ρυὲὶ οη᾽ (αεη. χχνιϊϊ. 20) ; 
Βυϊ τῆς ὅοη οὗὨ ϑίγδςββ 18 πιοσε ἱπάυϊρεπε 
ἴο ἴδε παίυγα! πιᾶὰπ (Εροΐυβ. χχίχ. 21, 
χχχίχ. 26, 27). 

κεσθησόμεθα: ΤῊΪΒ ἔπτυτε ἰ8 ἱπηρετα- 
εἰναὶ, οἵ δυϊμογϊδεῖνε, δ8 ΑἹΐ.Ὶ Πα ἴς 
Ης εοἴϊεβ 'ἱπ ἱἐ]]υδιταιίίοα, Μαῖϊ, ν. 48, 
ἔσεσθε οὖν ὑμεῖς τέλειοι. Ἑτοπ) τἢϊ8 
Ῥοίηϊ οἵ νίεν, ἴς ΕΑΟΝ., γὯ,ἘεῊήε «καὶ! δὲ 
ἐπεγετοί ἐλ εοπέεπέ, οἴ. τεβῖ., ἰδ ρτείεσαθ!ς 
ἴο Πβ τεπάδεγὶπρ (νυν ἢ ἰδ εαυϊναίεηι ἴο: 
ΕΟ. πι.), γιὰ ἐπέβα τοό «λαὶ! δὲ τεῦῇ- 
εἰσπέϊγ ῥγουϊάεά (ο΄. Μαῖι. χχν. ο; ]οππ 
ΝᾺ ἀν οἱ δὲ βονλό 

Ἐς. 9. ει: 8ι. Ογ-- 
βοβίοσῃ 8118 δὐνεπποπ' ἐο τὴς λοι ΠΕ 
8:. Ραυ] ἄοεβ ποὲ βᾶυ, Τλεν ἐλπαὲ αγέε 
γος, Ὀυϊ ΤῊ ἐλαὲ ἀδεὶγα ἰο δὲ γἱελ 
(Κ.Ν.), δεν ταὶ πιᾶκα ἴῃς δοαυϊδίοη οὗ᾽ 
τίοδεβ ἐπεὶς αἰτη. ὍὙῃα ναγηϊηρ ΔρΡΡ[᾽εβ ἴο 
411] σταάεβ οὗ ννεδ πῇ : 411 σοτηθ υὑπάετγ ἰΐ 
Ψ Ποβα δηλδιτοη ἰ8 ἴο πᾶνε πΊογε πΊΟΠΕΥ͂ 
τπλη τμδὶ νυ ἢ βαιίβῆεθ τΠ εἰς δοσιδιοσηεά 
περάβ. γε γε 4͵5ο ἴο ποῖς ἴμδλῖ ννῆδί ἴ8 
Βεῖε σοπάεπιπεὰ 8 ποῖ δῃ δηιδίτίοη ἴο- 
ἐχοεὶ π᾿ βοπιε ἰαννι] ἀερατγίσηεηϊ οὗ δυτηδῃ 
δουνιγ, Πίος ἘΠουρἢ [δ πᾶν Ὀτηρ δῃ 
ἰποζεαβα ἱπ τίςμεβ, ἀενεῖορβ οπδγαδοῖεσ,. 
δυϊ τἢ6 Πανίῃρ ἃ βίηρὶε εγε ἴο ἴδ δο- 
ουπηυϊδιίοπ οἵ πιοηεΥ ὉΥ ὯΔΠΥ πιεᾶῃβ. 
Τηὶβ ἀϊδεϊποιίοη 8 ἄσανσπι ἰῃ Ῥτον. χχν ϊὶ. 
20: “Α ΦἈΠΠΡΙ πιὰ 8841} αἀρουπὰ στ 
διεβϑίηρβ: Βυῖ πὸ ἴῃδι πιδ κεῖ πδβίς ἴὸ 
ὃς τὶςοἢ 584}} ποῖ ὈῈ υπρυπίβηςά". 

ἐμπίπτουσιν. Ὑνεϊδίεἰπ ποίεβ ἴδε 
οἷἶοβε ρδγα]εὶ ἱπ τῃ6 ψογάβ οὔ ϑεῆςοδ:. 
“Ὅυπι ἀϊνίεἶλβ σοηδβεαυΐ νοϊυπλι8 ἴῃ τδΐδ. 
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ἃ Μεῖι. νἱ!, ἢ ἀπώλειαν. 
13, Δεῖ Ὁ 

ἡ]. 20, 

οτι. ἰσ. 

Εν. 

. 42. ο ετε οὐἷγ, οὶ ΓΧ' 
3 Τί. 11]. το, σῴ, ἐν. 5, Τίξ. ἰἱ. σ᾿ 

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ ἃ 

14 Μεςος. ἱ. 46, ἰΐ. 15 ()), τ΄ 4 Τίαι. ᾿ξ, 4. 
: Χἕ νὰ τῆ οι. ἰχ. 4 οὐἷγ, ΝΙΤ. 

ΥΙ. 

1ο. ῥίζα γὰρ πάντων τῶν κακῶν ἐστὶν ἡ ̓ φιλαργυρία - 
ἧς τινὲς "' ὀρεγόμενοι " ἀπεπλανήθησαν ἀπὸ τῆς πίστεως καὶ ἑαυτοὺς 

, “ περιέπειραν "ὀδύναις πολλαῖς. Ι1. “ Σὺ ᾿ δέ, ὦ ἄνθρωπε Θεοῦ, 

Ὦ ὅ6ε6 1 Τὶπι, ἢἰΐ, σ᾿ Ὁ Μασ. 
ᾳ Ἐοπι. χὶ. 17, 20, χὶν. 10, 

1 Ἴη8. τοῦ 411] ἐχοερὶ 3" Α, 1:7. 

ἮΝ ἰποιάϊπγυβ" (Εῤ. 87). ο αἶβο 
88. ἷ. 2, ὃς περιπέσητε 

ποικίλοις. παρισμέν. τείεσϑ γαῖμα ἴὸ 
ἴῃς ςοηθεαυδηςαδβ οὗ οὔθ᾽ Β πιοπευ-ρτυθ- 
δίηρ βρὶπὶ ὁπ οἴδειβ, παγίδα το ἰΐ 
«ἰδαβίτουβ εἴἴΐεος οὴ οὐς᾿Β οὐνῃ Ἵομδγδοῖοσ. 

ἀνοήτους καὶ βλαβεράε: Τῆς ἀεβίσγεβ 
ἴῃ φυεβίίοη ἃγε ἔοο ἰδ, θεοδιιβθε ἴμεν οδη- 
ποῖ ὃς ἰορίοδ!ν ἀείεπάεά; {πεν γα Βυτῖ- 
1, θεοαυβε ἔπε Ὺ Πίπάεσ (τὰς Παρρίῃεββ. 
86ςε τον. χχίϊί. 4, “" νεᾶγν ποῖ τπγβο] τὸ 
Ὅὃὲ εἰς". 

αἵτινες : ᾳυα!ἰδεῖνε, ἐΝολ ας. 
βυθίζουσιν: Τῆς νοτὰ ἰβ ἐουπά ἰπ 118 

1168] β'σηϊβοαιίοη ἴῃ Γυκα ν. 7. Μου!- 
ἴοῃ δηὰ ΜΙΠρδη (Ε χῤοσίέον, νἱϊ., νὶ. 381) 
ΑΠμβίγαῖε [18 86 ἤθε ἔγοτηι ἃ ρᾶρυτγιιβ οὗ 
Τεηΐ. Σ Β.6., συνεχέσι πολέμοις κατα- 
βυθισθεῖϊσαν] τὴν πόλιν. Βεηρεῖ ποῖεβ 
Ὅς ἐμπίπτ. βυθίζ., ““ἐποϊάμπκέ;: πιεαγρμπέ. 
Ττίδεῖβ ρταάδεο."" ΝΝνετηυβὲ ποῖ ]οβε βίρδε 
οἵ εἰςφ. ᾿)εβίιτυςτίοη δηὰ ρεγάϊίοη γα ποῖ, 
«ΒΕ Υ βρεδκίηρ, ἴπ6 ρα] πὶ Μϊσἢ τδς 
τη ἅζὰ ἀσγονηθὰ, ΤΠὸ 1υ8ῖἴ8, εἴς...) ονοσ- 
ψΒεῖσῃ ἴμοπὰ; δηά ἐδε ἐσϑμς ἐς ἀφεέγμοίίοη, 
εἴς. 866 τε. οὐ ἀπώλειαν. 

νεςσ. το. ῥίζα, κιτιλ.: Τὰε τοοΐ οὗ αἰϊΐ 
«Φφυΐϊς. Το ΚΕΝ. α γοοὲ { αἷἱϊ κἰμάς οὗ 
«φυἱϊ ἰδ ποῖ βαιβέδςϊογγ. Ἴδε Ροβί!οπ οὗ 
ῥίζα ἴῃ τπε βεηίεπος βῆονβ παὶ ἰϊ 18 6πὶ- 
Ῥηδιῖς. ΕἸεϊὰ (ἐπ 1ος.) οἰϊεβ βίπλη]ας οχ- 
Δτηρῖεβ οὗ τε αὔβεηος οὔ τῆς δτγίίοὶς 
ςοἸἸεοσιεὰ ὃν ὙΝεϊδβιεῖη ἴσου Αἰβοηδευβ, 
ν. Ρ. 280 Α (ἀρχὴ καὶ ῥίζα παντὸς 
“ἀγαθοῦ ἡ τῆς γαστρὸς ἡδονή), ἀπά Ὠΐοξ. 
1μπτῖ. νὶ. 50; δηὰά δὰ 8 ἔνε οἴποζβ ἔγοῃ 
μἷβ ονῃ οὐβεγνδίίοη. [{ ἰ8, θεβϑίεβ, υπ- 
τεδβοηδ]ς ἴῃ ἴμε Ὠίρμεβὲ ἄερτεε ἴο ἐχρεςῖ 
τηδῖ, οὐ τῆς στουηὰ οἵἉ δ ἱπβρίτγδιίοη, 8ι. 
Ῥαυ}᾽ 5 δι ἰοαὶ διδιεπιεηῖβ ἰπ ἃ ἰεῖτεγ βΒμουά 
Ῥε ἐχρτεββεά υνἱτἢ της ρτγεοϊβίοη οἵ ἃ ἴεχὶ 
'δοοῖ. ὙΝΠεΩ οπα ἰβ ἀδαὶπρ ἢ ἃ ἀε- 
δταάϊπᾳ νίςς οὗ δὴν Κιπά, ἐπε ἱπιεγεβδὲβ οὗ 
'νίσῖας ἃτε ποῖ βεγνεά Ὀγ φυδιἱβεὰ δββεῖ- 
ΌΟΠΒ. 

φιλαργυρία: ασυαγίἐΐα (τ) ταῖμες τπΔη 
εμῤτάἰέας (ἃ, τα, Κα ]ᾳ.). Ὑῆε υδε οὗ τῃϊ8 
νοτὰ βυρροτγίβ ἴδε εχροβίοη ρίνεη αῦονα 
οὗ νεῖ. 9. ἴονὲ οὗ πιόοπου, πιθδηηε88 
δηὰ Τονεσὶ ἀἰβῃοηθδίυ Ὑν πεσε ΤΠΟΠΕΥ ἰδ 
"σοηςετπεά, ἰ8β τῆς Ὀαβθδὶ βρεοίεβ οὗ [δ 
«δδηυδ πλεονεξία. 

ἧφ: [ἢ δεῆβε ἴδε τεϊδεῖνε γείοσθ ἴὸ 
ἀργύριον, υπάετειοού ουὲ οὗ φιλαργυρία, 
ψΠ ΠΟΙ ἰξ ἀρτθθβ ἰπ ρτατηπηδγ. ἴρε 
τλεληίης 18 οἷεαγ ἐπουρῇ; δυΐ ἴΠ6 ἜΧρσαβ- 
βίοῃ οὐ ἱξ ἰ8 ἱπδοουγαῖδθδ. Τηΐϊβ οσουγθ 
ἤδη ἃ πιᾶπ᾿Β ροννεσ οὗ ργαπηηγδιίςαὶ 6χ- 
Ῥιαββδίου οδπηποὶ κεὰὲρ ρᾶσεὲ ἢ Πὶβ 
τουρμε. ΑἸΣ οἴτεβ 28 ράδγδὶ]εἰβ, οι. 
νἱἰϊ!, 24, ἐλπὶς βλεπομένη, ληὰ Αςῖἴδ χχῖν. 
15, ἐλπίδα... ἣν καὶ αὐτοὶ οὗτοι 
προσδέχονται. 

Ἡμρνρς 8:6 ποῖε οὔ «ἢ. ᾿Ν (αν 
ι: γεαςλίηρ αὐ εν .) οχ- 

Ρτεδδ68 μδε ταοδὲ ἀείεηβα ἀβρεςὶ οὗ 
εουεέϊηρ (ΑΟΝ.). 

ἀπεπλανήθησαν: ῥεγεργίπαΐϊ τμπέ (τ) 
ἐγγαυεγμπὲ (ἁἀ, Νναἷρ.). Τῆς ἐδ ἰ8 ἃ 
ΝΟΙΥ Ῥσδοιίςδὶ πιαῖῖει. ἤαυς δεέη ἰφσά 
αείγαν (Ἐ.Ν.) οοπεπυςεβ τῆς ἀεδβοτρίοη 
οἵ τῆς πιδῃ ννῆο δἱϊοννβ ἰπιβεὶῦ ἴοὸ δὲ ἴῃς 
Ραββίνε βυδήεοι οἵ τεπιριδίίοῃ. Οἤγγβ. 
{Πυβιγαῖεβ τς 156 οὗ [ῃ18 ννογὰά Βεζε ἔγοπι 
80 Δοβεης-ϊπάεὰ πα 8 ρδββίηρ Πὶ8 ἀεβ- 
εἰπδίοη τυῖμοας κπονίης ἰϊ. 

περιέπειραν: ἐπδεγμέγμμέ 5. Τδα 
ἕοτος οὗ περί ἴῃ τῃϊ8 οοτπηρουπὰ ἰ8 ἱπίεη- 
εἶνε, 45 ἰπ περιάπτω, περικαλύπτω, πε- 
ρικρατής, περικρύπτω, περίλνπος. 

ύναις πολλαῖς: Ὑδεῖε ἰδ ἃ ἰουςἢ οὗ 
Ρἱτν ἴῃ τϊ85 οἴδυβα, 80 Ροϊξηδηοὶν ἀεβογῖρ- 
ἔνε οἵα ψοσ] τη ρ᾽ 5 ἀ 151 οηπλεηῖ. 

γν. 11-16 ἅτε ἃ ἀϊργδββίοη ἱῃίο ἃ ρεῖ- 
ΒΟΠΔ] ἀρρεδὶ. Οὗ. 2 Τίπι. 11. σ, 1. τὸν 
14, ἷν. 5. 

γεῖ. 1σ. ὦ ἄνθρωπε θεοῦ: [Ι{ ἄγριεδ 
ἃ ΝΕΙΥ ἱπδάδεχυδῖε ἀρρτγεοίδιίοη οὗὐ τς 
ἔεσνουσ οὗ ἴθ νοῦ ἴο δΌρΡροββ, 88 
Τδοοά. ἄοεβ, τμδὲ τπΐδ 18 δὴ οδιςῖα] τ|Ὲ]6. 
Τῆς δροβίσορῃβ 18 ἃ ρεΐβοπδὶ ἃρρϑδὶ, 
δτιβὶπρ ουἱ οὗ ΟΝ τορίς οὔ οἴἤεῖ- νου] ἀϊπα 88 
ΜΏΪΟΙ Ὀερίηβ ἴῃ νεῖ. 5. Τἰπιοῖηυ, 48 ἃ 
ΟἸτ βείδη τη, δὰ Ὀδεὴ οδ]εὰ τὸ ἃ 
Βεάνεηϊν οἰ ζεηβῖρ. Ηε ννᾶ8 ἃ νιαπ οὗ 
Θοά, ἐ.ε.ν ἃ ταλῃ Ὀεϊοηρίηρ ἴο ἴπε βρίγ ταὶ 
ογάεσ οἵ [πΐπρα ψψτἢ τν ποῖ τπδὶ ἰῇ ἰ8 
ταετ εἶν τεπιρογαὶ, ἰγαπδίίοσυ δηὰ ρει βῃΐηρ 
οϑῆ πᾶνε πὸ ρετπηδηεηξ τγεϊδιϊοηβρ. 
Τῆς ἴεγπὶ οσουγϑ ἀραίη, ἢ ἂη δάπλτ- 
ταάϊγ ρεπεγαὶ γεέεσεηςς, ἰπ 2 Τίμα. 1]. 17. 
ἴῃ δὴν οδδὲ Μαη οὔ Οοά, 48 δῃ οβῆοϊαὶ 
{{π|6, δειοησεά ἴο Ργορῃεῖβ, {πε ρσοόρπεῖβ 
οὗ τῆε ΟΙά Οσονεπδηῖ; δπά ννὲ βᾶνες 0 
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ταῦτα " φεῦγε " δίωκε δὲ δικαιοσύνην, " εὐσέβειαν, " πίστιν, " ἀγάπην, τ τ Οος. νἱ. 

᾿ ὁπομονήν, “ πραὔπάθιαν.ἷ 12. “ ἀγωνίζου " τὸν " καλὸν " ἀγῶνα Ὁ Ἡον ἢ, 
τῆς πίστεως " "ἐπιλαβοῦ τῆς " αἰωνίου "ζωῆς, εἰς ἣν 2 ἐκλήθης, καὶ ς ἔσαι. ἱκι 

"ὡμολόγησας τὴν καλὴν " ὁμολογίαν ἐνώπιον πολλῶν μαρτύρων. παν, 1ο, 
Σ δ . 

ν. 15, 2 Τίπι, ἰϊ. 22, Ηεῦ. χὶΐ. : Ῥεῖ, ἰἰΐ, στ. 
σα, σ Ἐοτω. ΧΡ Οου ν᾿ 4 Χὶϊ, 12, 

ΒΟῸΣ, Μ χϑοϑι Τίῃ), ἷν. :ο. 
:- 

Ἐοχ. Χ. 9, το, Τίϊ. ἐ. 
τα τμονν τν δϑεοι Τίω. ἱ. τό. 

τό, δ. χὶ. 13, χί ὶ. 15, εἰς. 

ἔϑεο τ Τίω. ἱἰϊ, 2. 
Ὑ ἬετΘ σον, 

βἔοδα ἱ. 20, ἰχ. 42, χὶΐ. 42, Αςἰδ χχὶϊὶ, 8, 
ς Ηε8. {ξϊ. τ, ἐν. 14, χ. 23. 

1 80 "᾽ΑΕΟΙΓΡ]; πρφότητα [Χ 3. Ὁ"] ὈΟΚΙ, [31} 
31η8. καὶ 37, δοπις ΟἴποΓδ, βυγῆςὶ Ἐς." 

Ῥιοοῖῦ παῖ Τί ποῖ νν88 ἃ ργορδεὶ οὗ {δ8 
Νεν Οονεηδηι, πουρἧ δα νν88 Δη Ἴενδηξε- 
11δι (2 Τίπι. ἱν. 5), ἀπὰ ροββί Ϊγ δὴ δροβῖίες 
(τ ΤἼεβ8. ἰϊ. 6). 
ταῦτα: ἱ.6., φιλαργυρία ἀπά ἰϊ5 αἱ- 

τεπάδης 6ν118. Ιζονςε οὗ ΠΊΟΠΕΥ ἴῃ ταΐῃ8- 
ετβ οἵ τεϊϊρίοῃ ἄοεβ σπῖοσα ἴὸ ἀϊβογεάϊε 
τεϊρίοη ἴῃ τῆ6 εὐεδβ οὐ οζάϊπαγυ ρεορῖὶε 
«ἴλη ψουϊά ἰηδυϊμσεηος ἴῃ πλδῦν ζτοββοῦ 
νίςε5. 

1ι ἰ8 ἴο Ὀς ποιϊεὰ ἐμαὶ φεῦγε" δίωκε δὲ 
δικαιοσύνην, πίστιν, ἀγάπην τεουτ8 ἴῃ 2 
Τίμα. ἰϊ. 22. Τῆς ρῥμγαβεοίορυ ἰβ θαβεά 
ου Ῥτον. χν. 9, διώκοντας δὲ δικαιοσύνην 
ἀγαπᾷ, δἀηὰ ἰδ ᾿ποτουρὨν Ραυϊΐηθ, 88 
δε τε! ργσονβὲ. Τα βἰχ νίγέιδβ 141] ρεῖ- 
ΒΑΡΒ ἱπῖο ἴδγες ραΐῖγβ, Δ8 ΕἸ]. βιιρρεδβίβ: 
“δικαιοσ. ἀηὰ εὐσέβ. πᾶνε τὰς νίάεδβὲ 
τεϊδιίοηβ, ροϊπεῖηρ ἴο βέπεγαὶ οοηίογπ 
το αοά᾽β ἰανν δῃηὰ ρτγαςείςδὶ ρίεῖν [οἷ 
σωφρόνως κ. δικαίως κ- εὐσεβῶς, Τίι. 1. 
12]; πίστις δηὰ ἀγάπη τς ἴδε ἔυπάδ- 
ταδηῖϊδὶ ῥείης!ρ] 68 οἵ ΟἸγί βείδηϊεν ; ὕπομ. 
διά πραῦπ. {πὸ ρῥτίποὶρίεβ οὐ δὶς ἃ 
ΟΠ βείδη οὐρῶϊ ἴο ἂοὶ ἰοναγὰβ πἰβ ραίη- 
βάγειβ δὰ ορροπεηίδ'". ΑΒ ἃ δβτουρ, 
ἐθαυ ἅγε Ἴοοπιταϑίθὰ ἢ [ῃ6 στοὺρ οὗ 
νίοεβ ἰῃ νν. 4 ἀπὰ 5; δυῖ ψὲ σδηποῖ 
Δτιγδηδε ἴμεπιὶ ἴῃ Ραΐτβ οὗ ορροβίϊεβ γε 
πιᾶν δὰὰ ἐμαὶ πίστιᾳ τεβυ} 8 'π ὑπομονή 
{25 ἷ. 3; Εοπι. ν. 3; 2 ΤΏεββ. ἱ. 4; 2 

ἴπι. μι το; Τίς. 11. Ἢ Ἢ Ηεθ. χίϊ. εἰδεν 
ἀ ο68 ἱπ πραὔπάθεια. ὑπι ͵ἰβ 
μὲ τιὸι ἔτος (τ μεῖς, δπά Νυρ. ἴῃ ΜΝ 
ἱ. 3) ταῖμιες τῆδη ῥαέέεπέία (ἃ ἀπὰ Νυϊρ. 
Βετγε). 

πίστις, ἀγάπη, ἀπά ὑπομονή ἀγα 4130 
οοτπηδἰπεὰ ἰη Τίς. ᾿ἴ, 4; οὐ, 2 Τίπι. 111, το, 
αἶβο 2 Ρεῖ. '. 5-7, ψδεζε εὐσέβεια, ἱτἢ 
οἴδες νίγίυεβ, ἔοττηϑ ραζί οὗ ἴῃς ρτουρ. 

Με ει. 1:2. ἐγ ον... ἀγῶνα: ἽΠεῖα 
ἷ8 ενϊάδπος ταὶ ἀγωνίζομαι ἀγῶνα παὰ 
Ῥεοοτως ἃ βιεγεοϊγρεὰ εἐχργεβδίοῃ, ρεσῃδρ8 
ἔοτὰ ἴδε ᾿ΐης οὗ Ευτγὶρίἀς8: καίτοι καλόν 
γ᾽ ἂν τόνδ᾽ ἀγῶν᾽ ἠγωνίσω (Αἰεεε 5, 648 
οἱ 664). ϑ8εε δὴ Αἰδμεηίΐίδη ἱπβοτριίομ 
αυοιεὰ ὃν Μομίίΐοη δηὰ ΜιϊΠραη, Εα- 

ΝΟΙ, [ν. 

ῥοείέον, νὶ., νὶ. 370ο. Νενετίδεῖεββ ἴδε 
ΤΑΕΙΆΡΠΟΣΥ [45 ἰΐβ Δ1]} ἔοτος πεσε, δηά ἰῃ 
2 Τίπι. ἱν. 7: Ἑηραρε ἐπ ἐΐλε εοπέεεί 
τολίολ ῥγοζεσοίομ οὗ ἐλε ζαΐέλ ἐπίαϊὶς ; ἐὲ 
ἐς α ποδί ομδ. ΑἹἸϊυβίομβ ἴο τῆς ρυδ]ῖς 
βϑιλεϑ ἅγὰ ποίϊογίοιυβιυ Ραυϊΐης (χ Οοσ. ἰχ. 
24; ΡΒ. ϊ. χ2). Ὑ8ὲ ῥγεβεπὲ ἱπιρεγᾶ- 
εἶνς ἰπάϊσαϊεβ ἴῃς οοπεϊηυουβ πδῖαυγα οὗ 
τῆς ἀγών, ψ ἘΠΕ ἐπε δος. ἐπιλαβοῦ εχ- 
ΡΙεββεβ ἴῃ βίηρὶς δοὶ οὗ ἰαυίηρ μοὶά οὗ 
ἴῃς ρῥτίζε (80 νϑσ. Σ90). [ἰ ἄοςβ ποῖ βεδῖ 
δ. ᾿πβυρεγαῦϊε οὈ͵εςοη ἴο τῃΐδ νίενν ἴδ 
κατ' βάνω ἰδ ἴῃς ψοτά υδεά ἰπ τ Οος. 
ἵχ, 34. ἥ τ ΠΡ Ἧξ Οη δε οἵἴδες Βδηά, 

ἴπεσ- Μουϊϊοη (γαρνε., Ῥ. 302) αὔριιεβ 
ποτὶ ἴῃς δϑδγπάείϊοη (εἶ Μὰ τ το 39) δαὶ 
ἐπιλαβοῦ, κιτ.λ. ἰοττηβ8 οπς ἠοιίοη Ψ ἢ 
ἀγωνίζονυ ; πὶ “1 ἰἴ8Β ποῖ ἴῃε τεβυΐὶ οὗ 
ἴὰε οοηΐεβὲ, Ὀὰς ἰτ8ε 1 τῆς βυδβίδηος οὗ 
τῆς βαίϊνίπρ᾽. Ὑεῖ ἴπ νεσ. 19 (ἵνα ἐπιλά- 
βωνται τῆς ὄντως ζωῆς) ἴῃετε 5 ποιπίηρ 
ἴῃ ἴδε ςοπίοχι βυρσρεδβίϊνε οὗ βίσυρρίε. 

εἰς ἣν ἐκλήθης : νε ἅτε (Δ]|1]εὦ το εἴετ- 
παὶ Ππ{π (τ Οοσ. ἱ. 9; τ Ῥεῖ. ν. στο); ἱξ ἰ8 
Ῥ᾽αοεὰ ννε]} υἱταίη οὺσ τοάοῖ ; θυς ἰδ 18 ἠοῖ 
αἱ ἱπῖο οὖγ Βαπάβ ; δᾶ ἢ πηδῃ πλυϑὲ ζτδ8Ρ 

τὸ ἔοτ Ὠίπηβεῖξ, 
καὶ ὡμολόγησας, κιτιλ.: ΤὨΐδ οἴλυιδα 

8ιᾶβ πο βυηῃίϊδοιίςαὶ σοπησχίοι νυ νμδὶ 
[28 ργεοεάεά. [Ιεὲ τείειβ ἴο ἀγῶνα, ἰῃς 
ςοπίεβὲ οἢ ὑπο Τιπιοιῖῦν βητεγεὰ δὲ ἢὶβ 
Ῥαριίβη, ψβεη ἢ6 ψγὰ8 Ἵδ)ὶςᾶ, εησγο δά 88 
ἃ βοϊάϊες ἰπ τῆς δύγηγν οὗ [εβϑ8 Ὁ γὶβὲ (2 
Τίμα. ἰδ, 4; χ Οοσ. ἰχ. 7), ἀπά ρτοίεββεά 
ΒάεἸτν το μἰβ πον 1 εδάεγ (15 γεβροηβο ἴο 
πε ἀϊνίηε 0411) Ὀεῖοτε πιδὴν υνπαββεβ. 
ὁμολογία ἰ8 ῬΕΙμᾶΡΒ ὕεϑὶ τγαξεττεὰ ἴὸ ἃ 
[οττηδὶ ργοζεββίοη οἵ ἔδίτα, ἤετα 88 ἴῃ πὸ 
τε. Ογτὶ! }ετ., ἤδη τε δ! πρὶ τπ6 Ὀᾶρ- 
εἰβπιδὶ οεσεπιοηΐεβ ἴο τῆς πεν Ὀαρεβεά, 
Βᾶγ8Β ἴῃ τείδασεῃος ἰο πεῖς ργοίεβδίοῃ οὗ 
θεΐϊεῦ ἰπ τῆς Τυπίιν, ὡμολογήσατε τὴν 
σωτήριον ὁμολογίαν ((αἱ. χχ. 4). 

[1η τῆς ρῥειπιϊνε Ομυγοῦ ἴῃς Ὀαρβπι οὗ 
8ῃ ἱπάϊν ἀν] ννᾶ8 ἃ τηδιίϊεγ ἴῃ ψῃϊοἢ ἐπ 6 
ΟΒυσγοῦ ρεπεσαῖ ν ἕοοῖκ δὴ ἱπίεγεδὲ δηὰ 
Ρατί. Τα γυῖε διὰ ἄοντι ἴῃ Τὰ έάδαρδε, 

Ιο 
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ἀϑεε:τίη, 13. ἃ Παραγγέλλω σοι} " ἐνώπιον " τοῦ 2 “ Θεοῦ τοῦ 

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ ἃ ΥΙ. 

τοῦ ᾿ζωογονοῦντος ὃ 
οϑεξὶ Τίμα, τὰ πάντα καὶ Χριστοῦ Ἰησοῦ 4 τοῦ " μαρτυρήσαντος ἐπὶ Ποντίου 

{τ Βα. 1. 
6, υυκς χνὶϊ. 35, Αςῖε νἱΐ. 19. 

1 Οπ. σοι ἐφ" ἘΘ, 17 [δ, ῥγαεοίῥίο ἐἰδὲ ἐ οοπέεςέο}}. 

κ ]οδω ν. 32,1 ὁδῷ ν. το, τὶ δος. 

5. 0πι. τοῦ ̓ ῇ. 
580 ΑΏΕΟΡ, 17, 31, ἴους οἴδοτθ; ζωοποιοῦντος ΝΜ ΚΙ,. 

480 ΑὨΚΡΕΡ, 17, 31, 37, τίδην οἴδεσβ, ἅ, νῷ.» 50.) Βυτῆς!, αττηςοάά ; ̓Ι[ησ. Χριστ. 
ΜΕΘ, πιοτε ἴδαπ ἂνς ουγεῖνεβ, ἔ, ξ, 5. τὶ 

7, βῆοννβ 118: “ Βείογε ἴμε δαριίβπι ἰεῖ 
δίπι παι δαριζοιη ἀπά Ὠΐπὶ ἐμαὶ 18 Ῥᾶρ- 
εἰζεά ἰλβὶῖ, δῃά δὴν οἴπεῖβ αἷ8δοὸ 80 δῖἊς 
4016". Αἰβο ]υδιῖϊπ Μαγίγγ, Αῤοϊ. ἱ. δσ, 
ἡμῶν συνενχομένων καὶ 
αὐτοῖς. Ὑπεδε ραββᾶρεβ δχρί δίπ “τῆ8 
ΤΑΔΩΥ πο 586ε8᾽) οἱἨἁὠ πηοῖῃγ᾽ 5 ροοά 
ςοπέξβείοη. [Ιἐ ἰβ ποῖ 80 πδίυσγαϊὶ ἴο τεῖεσ 
ἐλ ροοά εοηοοοίομ ἴο ἃ οτἰβί8 οἱ ρεζβεςι- 
τἴοη, οὐ ἴο δὶβ ογάἀϊηδίοη. Τῆς ερ πεῖ 
καλήν πεῖε δηὰ ἱπ {πε ἰο]]οννίηρ νεγβα 
ἄοεβϑ ποὶ ομαγδοίεσίβε ἴῃς ραγιίουδγ ἂοὶ 
οἵ ςοηίεββίοη τηδάς ὉΥ Τἰπιοίμυ οὐ ὉῪ 
ΟἸὨγίβεὲ, δυῖ τείοσβ ἴο τῆς οἶαββ οἵ οοηΐεβ- 
δίοπ, [18 ἱπιροσῖ, 8 ΕἸ]. βᾶυβ8. 

ψες. 13. παραγγέλλω σοι: 5:1. Ραυὶ 
48868 ἰπ 1πουσῆς ἔτοπι ἴπ6 ραβὲ ἐροςῇ ἴῃ 
ΠἸΩΟΙΗΒ τε, τ [8 πυτηδη νυν Πα 8568, 
Δπιοηξ ΜΨῬΏΟΠΊ ννᾶ8 ἴῃς Ἄροβιὶε Ὠἰπηδβεὶῇ, ἴὸ 
τα ργεβεηῖ ργοδαϊίίοη οὐ Τἰπιοῖῆγ, 81. 
Ῥαυὶ ἔατ ἀννᾶὺ ; δπὰ πε ἔδεϊβ ἱγηρε!!εά ἴο 
τοπιϊηά Ηἰβ ᾿ἰευϊεηδης τπδιὶ ἔπεσε γε ΟΝ ῖ- 
Ὧ65868 οὗ ἰδ ςοπάνποϊ τνῆοδε τεαὶ τῃουρἢ 
Ὀηδεεη ργεβθηοα ἰ8β δΔη ἐποουταμεπιεηϊ 848 
ΨΕΙῚ δ ἃ σῆδοκ, ὅεὲε οην. 21. 

ζωογονοῦντος : ΤῊϊΒ ννοτὰ ἢ48 πε 5επδε 
ῥγεδεγυὲ αἰδυε, 485 ἘΝ. τα. ϑεετεῖ. Α 
βοοά εχδγρὶα ἔγτοσα Ο.ὕἕ Τὶ ἰβ τ ὅ84π|. ἱἱ. 6, 
Κύριος θανατοῖ καὶ ζωογονεῖ. Τῆς Ψοτὰ 
[28 Βεε ἃ βρεοίδὶ δρργορτίαίεπεββ. Τὶ- 
του ἰ8 βεπιυϊαϊεὰ το Ὄχμ δὶς πιογαὶ 
οουγάμε ὈΥ 8ῃ δββυγᾶηςα {παὶ ἢς ἰδ ἰῃ ἴπε 
μδηάβ οὗ Οπε ψῆοβε ρτγοίϊεςινε ροννεγ ἴδ 
υπίνεζβαϊ, ἀπά Ὁν ἴῃς δχαπιρία οἵ Οπα 
Ψ 0, 45 Μδη, ρυὶ ἴπδὶ Ῥοιοευνς ῬΟΜΕΥ 
ἴο ἃ ϑυοσσοββίῃ! ἰεδί, δηὰ ννᾷβ “" βανεὰ ουὔὶὲ 
οἵ ἀεδιμ᾽" (Ηεῦ. ν. 7). 

τὴν καλὴν λογίαν πΚιδὶ πᾶνε ἴῃς 
βᾶγης τγεΐεγεηος ἤεγα 88 ἰῃ ἴπε ρτεοεάϊηρ 
νεῖβε. ἕνε ἤᾶνε βεεὴ τδδῖζ ἴῃ τῆς οδϑς οὗ 
Τιπιοίῆγυ, ἱξ πιεδηβ ἢἰ8 Ὀδρείβπιδὶ ῥγοῖεβ- 
βίοη οἵ [δίῃ ἰπ αοὰ 48 γτενεδίεά Ὀγ [}εβ88 
ΟἸγῖβε. [πὰ Τάδε οὗ [εβ8 Ηἰπλβεὶῇ ἰξ 
8 Ὀεβὲ υπάεγβιοοά οἵ Η18 μαρίτυδὶ βεηβε 
οἵ Ηἰβ πεᾶνεηὶν Ἐδιμογβ ργεβεποα δηά 
ρτοιϊεοιϊίοη, νυν ίοῃ Ἰουπὰ 118 βυργεσηθα ἐχ- 
Ῥτεβδίοῃ Ἀὐλβοιν Ογοββ (νυκὲ ἀχιν: 46). 

α αντος: ΑἸΙΠουρΡΏ 6808, 88 
 ἀφόδοι Ηἰδβ ἐο!]οννοῖβ τᾶκε ἴῃς βᾶ4πὶα 
ὁμολογία, γεῖ τοῖς τεβρεςῖίνε τεϊ διίοηϑ 
το ἴξ αὔὰ ἀϊβεγεηῖ. μαρτυρέω ἰηάϊςαίεβ ἃ 

, 58}... ΒΟΒ., ἀγπισὰ, 

Ῥονες οὗ οτἱρί πδιίοη δηὰ δυϊπεπεςδιοη 
ψπϊοἢ ὁμολογέω ἀοεβ ηοῖ. ΤΒς υἱίεῖ- 
ἅποοβ δηὰ δςῖβ οἵ Ϊεβυ8, 88 Μδῃ, δζἵε 
Βυπιᾶπ; γεῖ Ηε δροκε δπὰ δοιεὰ δ8 
ὯΟ οἴδεῖ τηδῃ Ἔνεῦ ἀϊὰ, Μαιίί. χνϊϊ. 27 
(“Τῆδὶ τᾶκε, ἀπά ρῖνε υπίο ἴμεπὶ ἴοσ μηδ 
απὰ ἐλεε,," ποῖ “ἴογ μ5᾽" δηά ]οππ χχ. 
17 (“1 δβοεπά υπῖο μεν Εδίῃμεν ἀπά γομῦ 
Ἑδιμες," εἴς. ποῖ ονν Ἑδῖπεσ οὗ ὁμημσ αοά) 
{Πυδίγαῖϊς νεσῪ ννῈὶ} {πὶ8 ἀϊβεγεηςε Ῥε- 
ἵνθοη [6808 ἀπά Ηἰβ Ὀγεϊδγεη ἰῃ τεϊδοπβ 
ΜΠΐο δεν βθατε αἰϊκε. Τηβ ἰδ ΜΕΥ 
58:. Ῥαὺϊ ἄοεβ ποὶ ἤετε υβδ6ὲ ὁμολογέω 
ὁμολογίαν οἵ ΟΠεῖδε, Ὀὰῖ ἐπηρίογβ ἰηδβιεδά 
τὰς υηυβυδὶ μαρτυρέω ἐρόλογειν. ]εβυ8 
8 ὃ μάρτυς ὁ πιστός, ἕεν. ἱ. 5, ὅ μαρτ- 
ὃ πιστ. καὶ ἀληθινός, εν. 11]. Σ4. Βεη- 
δεϊ βυρρεβῖβ τῆλε ἴῃς ἴνο νεγῦβ ἱπάϊοδλιε 
ἴδε αἰἰτυάεβ οὐ δε Ὀγβίδηάεγβ ἴῃ θοῦ 
οαβε: ““σομήξεδμς δὲ, οὰπὶ δββεηβίοης 
τοβίίιτα : ἐξσέαίμς ὁδί, ὩοΏ δββεηςὶεηία 
Ῥιδιο". Τὰς Νυΐρ. ἰτεαῖὶβ τὴν καλ. 
ὅμολ. 48 δῃ ἃςς. οὗ οἴοβεῖ βρεοϊδοβιίοῃ, 
φμὶ ἐφείἑνιοπέμνι γεδάαδέ το Ῥομέϊο 
Ῥμαίο, δοπανι ςοπζεςείομπένι. 

ἐπὶ Ποντίον Πειλάτον : ΝΙΝ τῆς εχ- 
Ἰλπδιίοη οἵ τῆς ὁμολογία οὗ εϑὺ8 νι ϊςἢ 

8. Ἶυδῖ Ῥεεη ρίνεη, ἰε ψουἹὰ θὲ πδίυτγαὶ 
ἴο τεηάδγ {π|8, ἢ της Νυΐ., πάν 
Ῥοπέδις Ῥιίαίε; ἀπὰ τϊβ νἱενν 8 [Δ- 
νουγεὰ Ὀγ τῆς σἴδηρε ἔτοπι ἐνώπιον, νεῖ. 
12, ἴὸ ἐπί, δηὰ Ὀγ τῆς κε! ποοά τηδὶ τπῖ8 
18. ἃ ἔταρτηεηῖ οὗ ἃ οτεδά, Ὑξεῖ ἴδε στεπάσσ- 
ἰῃρ δεόνε Ῥομκέμς Ῥαίε ((ὮτγΒβ,, εἴς.), 8 
τοὶ ἱῃςοπείδιεπι ννἢ τῆς ποτίοη τπδὲ ἴῃς 
ὁμολογία ἴῃ οπε βεη86 Ψᾷ8β πηϑδὰβ 41] ἀυτγ- 
ἱπρ οὺς [,οτὰ 8 πιϊηϊβίγυ ; ἔοτ ἁυπάουδιςοαν 
ποτὰ οης Ροὶπὶ οὗ νὶενν ἴξ ψγν48 ἤθη [6β808᾽ 
11 ννᾶβ βαηρίηρ ἱπ τῆς δαίδηςε, ἀερεπά- 
πᾷ οὐ ἴδε ἀεοϊδίοη οὗ Ροπιίυδβ ΡΙ]αῖς, μας 
Ηἱΐβ ἴσυβὲ ἴῃ τῇς ῥτοίεςξίνα ἴονε οἵ Ηἰβ 
Ἑδῖδεῖ ννὰ8 πηοϑὶ ἐσθ, Ηἱβ οδὶ πὶ γεροβαὲ 
οὗ βου] οἡ ἴδε ἀββϑυγάπος οὗ αοά᾽β νυῖβε 
ὡηὰ ροοὰ ἀϊδβροδιτίοη οὗ Ἔνεηίβ ἰ8 ννε]] 
1Πυδιταιεὰ Ὁν Ηἰ8 ψογάβ ἃ8 τεοογάεὰ ἴῃ 
71οῆη χίχ. τὶ, “Ὑῆου ψουϊάεβε ἤᾶνε πὸ 
Ῥονεσ δραϊηβὶ της, θχςερί ἰξ ψεῖς ρίνεη 
πες ἴτοπὶ δῦονθ". Ὅπαϊ] ἰξ 48 θεεη 
δε ρτζονεὰ πὶ ἴῃς Ἐουτγίῃ αοβρεῖ ἰ8 
τοῖ ἃ τοοοσὰ οἵ ἔδοϊβ, ἰξ 18 γσεαβοηδῦϊα ἴὸ 
ΒΌρροβε ἐμαὶ ὅ8:. Ρϑὺ] δηά ἢ 8 ςοπίεση- 



13--ῖς. ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ ἃ 147 
Πειλάτου τὴν καλὴν " ὁμολογίαν, 14. 'τηρῆσαί σε τὴν ἐντολὴν Ὁ 8εε νετ. 
κα ἄσπιλον ' ἀνεπίλημπτον μέχρι τῆς “ ἐπιφανείας τοῦ Κυρίου ἡμῶν ἱ 4 Τίπι. ἵν. 
᾽ . . . ΄, , . 7.5ὲε6 
Ἰησοῦ Χριστοῦ: 15. ἣν " καιροῖς "ἰδίοις δείξει ὁ “ μακάριος καὶ ποῖος. 

το, 2 Ῥεῖ, ἐϊΐ. τ4, οὶ υΟυΧΧ. 
. 18. Ὡϑεει Τίῃ. 

Ῥοτγατῖεβ ψεζε δοαυδίηϊεὰ υυἱεἢ ἴμ6 ρεπεζαὶ 
δοοουηὶ οὗ τῆς ἰτἰδὶ οὗ [εϑὺ8 45 1μεγείῃ 

ἡ ϑϑν “λι: Τῆς ρῆγαβε εἴ. 14. τη ι κιτιλ.: Τῇε ᾿ 
ρεῖν τὴν μά ϑίκη τὰς ἐντολάς οἵ τὸν 

λόνον, τοὺς λόγους ἰβ ἃ ζςοπητηοη οπε; 
Τουπά ἰπ Μαῖῖ. χίχ. 17, δῃὰ Ἂβρεοίδ!ν ἴῃ 
δε Ἰομδηπίης νυτίηρβ; Ὀυῖ νπεγανοσ ἰξ 
Οὐσυγβ ἰδ πηοᾶπηβ ἐο οὖδν οἵ Οὐξεγυς ἃ 
οοπιηλπά οἵ 4 βαγίῃρ; ὑνβείεδδ Πα 
ἰξ πιεδῃβ ἐο ῥγέξδεγυε ἱπέαοί. Ῥαιθᾶρ8 
δε ἵνὸ πηεδηΐηρβ νεῖ ργεβεηΐὶ ἴο ἴδε 
ΔΡοβιϊε᾽ 5 τοϊπὰ; δπὰ πο ἀοιυδὲ ἱπ δςοιυδὶ 
ἐχρεσίεπος ἴπεν πεῖρα ὁπ ἱπῖο ἴῃς οἴδετσ; 
ἴοσ ἃ ἱγσδάϊείου 15 ΠΥ ργεβεσνεὰ Ὀγ οὐϑάϊ- 
εῆςε ἴο με ἀεπγληὰ ννϑϊσ ἢ ἰξ τηλίκεβ ἔοσ 
οὐὔβεσνδῆςε. ΤΠΙΒ πδε οἱ ἴῃ νεῖ δηὰ ἴδε 
ἰτιᾶς τὴν πίστιν τετήρηκα, 2 Τίηι. ἱν. 
7, ταυϊτυλι!γ ἐΠπβέγαῖε εαοἢ οἷπεσ. τὴν 
ἐντολὴν τηρεῖν 18 ΡτΟΌΔΟΪΥ εαυίναϊεηι ἴο 
τὴν π᾿ κὴν φυλάσσειν, υπάετοίδπά- 
πρὶ τἰῃε ἐγαάἑἑϊοπ οὐ ἀδῥοοὶέ ἴῃ ἴῃς πιοβὲ 
Τοπιρσεπεπεῖνε ποσὶ δηὰ βρίγιευδὶ βεηβα, 
ἴῃ ΨὨΙΟἢ ἰξ 15 ποιπίηρ εἶδε ἴδῃ “τῆς ἴανν 
οὗ ἴδε ἀοβρεὶ (υ΄. ἡ παραγγελία, ἱ. 5), 
τῆς ἀοβρεὶ νίετννεά 28 ἃ σγυῖϊε οἵὗἉ [18 ᾿ (80 
ΕἸ]. ἀπά Α1{). 8ὲι. Ρδὺ] ννου]ὰ ποῖ δανε 
᾿ἀϊδεϊηρυϊδῃεά {Π|8 ἴτοπι [πὸ σμάγρε ρίνεῃ 
το Τιπιοίῃυ δὲ μἰβ Ὀαρεβῃ. ΟΥὙτὶ] [6γ. 
(Οαέ. ν. 13), ἰῃ φυοτίηρ τΠϊβ ράβϑᾶρε, βυδ- 
βείξυϊεβ ταύτην τὴν παραδεδομένην πίστιν 
ἔος ἐντολήν. ὙΠὶ8 ἱπιεγργεϊδιίοῃ ἰβ ρεῖ- 
Ταϊββ δε 80 ἰοὴῷξῷ 48 ΜῈ ἀο ποῖ ἄϊνοτος 
οτδεά ἔγοπὶ ομασζδςῖεσ. 
ἄσπιλον ἀνεπίλημπτον : ΤΏεβε Ἔρ᾿ Πεῖ8 

Ῥιεβεηὶ ἃ ἀϊβῆσου τ βοπιενν δαί δἰ πιϊαγ τὸ 
τπδὶ ργεβεπίεὰ ὃὉγ τηρῆσαι. ἄσπιλος ἰ5 
ἃ Ῥεΐβοτδὶ ερίτπεὶ (πουρ ἀρρ᾽ϊεά το 
οὐρανός, [0Ὁ. χν. 15, ϑγτηπΠ).); ἀπά 80 18 
ἀνεπίλημπτος. ϑεε τεῆ. οἡ Ὀοῖῃ. ΑἹ- 
ἔογὰά βῆονμ, δἴτο δε νν εῖῖε, ὈῪ Ἴχδσωρ]εβ 
ἴτοῦὰ ΡΏΠο δηὰ Ρ]δῖο, ἔμαὶ ἀνεπίλ. πιὰν 
Ῥε δρρίεά ἴο ἱπῃηρεσβοηδὶ οδ)εςῖβ. βιιοἢ ἃ8 
τέχνη, τὸ λεγόμενον. Νενετίῃεῖεβ8 ἃ]- 
τθουρᾺ ἴ νουἹὰ Ὀς ἱπιοίεσα ον ἀννκυναγά 
ἴο τείεσ τῆς δηὐεςεῖνεβ ἴο σε---ἶπε ογάϊπασυ 
ςοπδιγυςείοη ἢ τηρεῖν Ῥεΐηρ τμλῖ {πὰ 
αυαιγίηρ, δά]. βῃουὰ θεϊοπρ ἴο [18 οὔ- 
Ἶεςῖ, δ.ρ., 1 Τα. ν. 22; 48. ἷ. 27; 2 Ὅοτ. 
χὶ. ο (Α1{)---γεῖ 851. Ῥαὺ! μαὰ ἔπε ρεσβοπδὶ 
τεΐεγεηος ἴο Τἰπιοῖῆυ ΤΠ εν ἴῃ Πῖ5 πιὶπά 
ψ εη Πα ομοβε ἴπ6βε ψογὰβ 88 υδὶ ἐγίηρ 
ἐντολήν; ἀπά τς ἘΕΝ., νυν ϊο ἢ ρίδςεβ ἃ 
φοπιπιᾶ δἔϊεγ εονρϑπαμάηισπέ, ῬΟΒΒΙ ΟΙῪ 18 

15:6: Τίη. ἰἰϊ. 2. 
ἰϊ. 6. οἱ Τί. ἱ. σι. 

Κ ]66. ἱ, 27, 
τΡεῖ. ἱ. 

τὸ 2 ΤὨεδβδ. ἱΐ. 8, 2 Τί. ἱ. 1ο, ἱν. σ, 8, Τίς, 

ἱπίεπάεά ἰο βυιεεξβὲ ἃ βίας νίενν. Τῆς 
ταᾶῃ δηὰ ἴῃς ψοχά ἃσγε βἰ πῃ ] εν ἰάθη ποὰ 
ἰπ ἴπε Ράᾶγδθὶε οὗ ἴδε ϑόονες (Μαῖι. χίν, 
19, εἰς ἡ, 1 Τιπιοίδν “ Κεερβ ῃίπηβαὶ ὑη- 
βροιϊοἀ ᾽᾽ {,5. ', 27) δπὰ ““ψηβουΐ τὸ- 
Ρτοδομ,᾽" ἴῃς ἐντολή, 50 ἋΔ7 5 Ὦς ἰβ 
οοποεγηδά, ν»}}} Ὀς πχαϊπιδίης ἤδνν]εδβ. 

Τὰς Αποίεηε Ηοπλν ψὩϊςἢ υδεά το ὃς 
αἰιτἰρυϊεά το ΟἸεπι. Εοπι. σοπίδίηβ ἃ βεῃ- 
τὐῤν νὰ ἐβῤ θα ἴῃ ὡς οὐριαῖ ἴοπε ιϑ' 8), 
τηρῆσατε ν σάρκα ν καὶ ν 

σφραγῖδα ἄσπιλον, ἵνα τὴν ζωὴν Σν 
εν. 

τῆς ἐπιφανείας, κιτιλ.: Ὠερίῃ 
βέων ἐπα ἴδε οἷοβε οὗ οὖσ ργοδαιοῃ 
βίδῖε; δυῖϊ ννῈὲ 8841] ποῖ τεπᾶδσ (ἢ ἂς- 
οουπξ οὗ οὔ βιενναγάβῃϊρ ὑπ|}} τῃς 
ἐπιφάνεια. ΜΝΏΘη τῆς Ῥαβίογαϊβ "ψεσε 
ντιϊτοη τὰς ἐπιφάνεια μά ἱἰἱπ τηδπ᾿ 8 
τπουρῆιβ οὗ ἰξ τεςεάςἀ Βεγοπά βᾶςἢ πιδη Β 
ἀεδῖῃ. Αἱ ἂπ δδηΐεγ ρεγοά ΟὨ τι βείδηβ 
βει ἰξ θεΐογε ἴπεπὶ 48 πηεῃ ὯΟΥ 8βεῖ ἀεαδῖῃ. 
ἴῃ 2 Τεββ. ἴϊ. 8 τῆς σοπιρουηὰ Ρῆγαβε 
Οὐουτβ ἐπιφάν. τῆς παρονσίας αὐτοῦ. 
ἐπιφάνεια ἰ5 [π6 ἴεττ υϑεά ἰπ ἴμ6 Ρ88- 
ἰογαὶ Ἐρίβεεβ (βεε στεβ.); δυῖ τῆς ϑεοοπά 
Οοπιίηρ οὗἨ ΟὨγίβι '8 οδ]]εὰ παρουσία ἰῃ 
1 Οος. χν. 23: ΤΏ εβ8. ἰΐ. το, {{ϊ. 13, ἵν. 
15, ν. 23, 2 ΤΏΕΒΒ. 1. σ. ἴπ 2 Τίπι. ἱ. 
19, ἐπιφάνεια ἱπο]υε8 τῆς ἤτδι τηδηϊεβία- 
οη οὐἩἨ ΟὨγίϑε ἱπ {π6 ἤξβῃ; δηὰ μῖβ ἂρ- 
ΡΙἰοδεῖοη οὐ {6 ἴεσηὶ ἰΒ ἰῃπ οδχαοῖ 
οοττεεροπάεηςς ἢ 18 τ8ὲ ἰπ μδδίπεη 
βαοτεὰ δβεοοίδιίοηβ, νβεγε ἰξ ἀδποιεά “ἃ 
ςοπδρίουουβ ἀρρθάγδηςε οἵ ἱπίεγνθηιίοη 
οὗ ἴδε δίρμοσ ροννεσβ οὔ Ὁεμδὶῖ οὗ πεῖς 
ὙΟΥΒΕΙρροτδ ἡ. Τῆς {π|ς ἐπιφανής, 48- 
δανηδὰ Ἐν τῆς ϑεϊευοί δε, πχεδπὶ ἃ οἱαίτι 
ἴο δ6 Μοσβῃιρρεά δἃ85 δπ ἱποδγηδίοῃ οὗ 
Ζευβ οἵ Αροἱΐο, 88 ἴῃ οἂδε πιίρῃιϊ ὃς (8ες 
Μουϊίϊοη δπάὰ Μιραη, Εαῤοςίέον, νἱὶ., 
νἱϊ, 380). 

Μετ. 15. καιροῖς ἰδίοις : 8εε ποία οη ἰϊ. 
6. [π ἄμε τεάϑδομ ΤῊΔῪ ταίεσ Ὀυἰ ΠΊΔΤΙΪΥ 
εἰῖπεν το τῆς δρργορτίδίδηεβεβ οὗ ἴδε οοςᾶ- 
βίοη οἵ πὸ ἐπιφάνεια οἵ ἴο [6 βυρτεῖως 
ΨἘΠ οὗ τε δυνάστης. Τῆς νοτάϊηρ οὗ 
τὰς ἀϊβοουταρεπιδης Εἶνε ὃν [|εβυ8, ἰπ 
ΑςΙΒ ὶ. 7, ἴο ἴῆοβε ψνῆο ψνουϊά τὺ ἱπίο 
τῆς ἔαΐυγε πλᾶκεβ ἴξ πϑίυγαὶ! ἴὸ δίρροβε 
τῃαῖ {π|8 ἰδεϊες ἠοὔοῃ ΤΠ εΗΥ νὰ8 ἴῃ 81. 
Ῥαυ}5 πηϊηά πετῖα (και οὖς ὁ πατὴρ 
ἔθετο ἐν τῇ ἰδίᾳ ἐξουσίᾳ)η. νε τᾶν ρεῖ- 
Βᾶρβ ρυὶ ἴ τῆ: Α ἀενουξ πκὶηά τεςορ- 
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Ρανας ν μόνος " Δυνάστης, ὁ “ Βασιλεὺς τῶν βασιλευόντων καὶ Κύριος τῶν 

4 Μεοςς. 

μ 
ᾳ Ο". τι Τίῃ. 
ἢ 17. αἰώνιον - ἀμὴν. 

τ Γαὶς χχὶ!. μὴ 

8 ἤξτο ΟἿΪΥ 

ΜΝ εά. (5), 4 Μεος. (2 
το τι, ]υἀς 25, κεν. ν. 13. 
οἱΐν, μι ἸΥΧ, φ. οι. χὶ. 20, χὶϊ, 16. 

Ὠΐδε8 ἴῃς ρῥγονίἀδηιαὶ ογάδειηρ οὗ ρϑδὶ 
δνθηῖβ 88 μανίηρ τἀκεη ρίαος αἱ τῆς ὕπις 
Ἀεὶ δΠιϊεά ἔος (ἢεηι, δηὰ βῃγίηκβ ἔγοπι ἴῃς 
Ῥτεβυζηριίοη οὗ συεδδβίηρ ἴῃ 6 δρργορσγίδιε 
εἴπη ἴογ ἔξαγε ἐνθηῖβι Τδυβ ἔπειτα 18 ἢῸ 
Ῥτεβυπιρίοη ἰῃ βαγίηρ “ Υ Πεπ τῆς ἔπ α88 
οὗ τῆς εἰπε οᾶπὶς, σά βεηὶ ἔογι ἢ: ἢἰβ 
ϑοη᾽"; δηὰ ψῆδηῃ τπὸ (ἰπὴ6ὲ 8 τίρε, Ης 
Ψ1 βεπά Ηἰπὶ αραΐῃ (Αςῖ8 11}. 20). 

δείξει : ΕἸ]. ννε]] ἐχρίαἰπβ τῇς ἔοτος οὗ 
τιῖβ νεγρ ἔγοπι ]οδη ἰΐ. 18, τί σημεῖον 
δεικνύεις ἡμῖν ; Τῆς 1Δ8ὲ ἐπιφάνεια ν}}}} 6 
πε ἤπδ] φγοοῦ οβετεὰά ὃν αοὰ το πε 
Βυπίδη τδςα. 

Τῆς ἰεσπηβ οὗ {πἰ8 πιαρηίῆςεης οδᾶτ- 
δοιεγίβαιίοη οἵ αοὰ ἂσε δὴ εχρδῃβίοη οὗ 
δε ερίτπεῖβ ἰη τμ6 ἀοχοίορυ ἰῃ ἱ. 17 φῦ. 

μακάριος: ϑεε οη ἱ. 11. ΡΗΪο (ἀς 
ϑαεγίβε. Αδεϊἐς εὲ Οαὐκὲ, Ρ. 147) ἢ48 ἴῃς 
τεταλγκαῦϊες ράγδὶ]εὶ, περὶ θεοῦ τοῦ 
ἀγεννήτον, καὶ ἀφθάρτου, καὶ ἀτρέπτον, 
καὶ ἁγίου, καὶ Βένον μακαρίου. 

δυνάστης ἰδ ἰουπά 45 4 τε οὗ ἀαοὰ ἴῃ 
τῆς Αροοσυρῆα. ϑεε γεῆῖ., εβρ. 2 Μδοο. 
ἢν 24, ὃ .« «. δυνάστης ἐπιφανίαν 
μεγάλην ἐποίησεν. [τ οὐουτθ 'ἰπ τπ6 
οἴδίπαῖν Βεηβ6, κὰ ἱ. 52, Αςῖβ νἱῖ!. 
27. Ἧς οδοῖος οὗ ἴῃς ρῆσγαβε μόνος 
δυν. πεῖς ννγὯδάβ ρεῖμαρβ βυρρεβίεά ὃν 
τἰῆε τδουρδι οἵ Ηἰβ δϑβοίιιϊε δηὰ ἱττα- 
βροπβίθῖε βοννεσ ἰπ δγαηρίηρ τῃ6 εἰπιεθ 
δηᾶᾷ βεᾶβοῃβ ἴοσ ἴπε δῆλδλίγβ οἵ τηεῆ. 
11 ἰδ ὑπηθοσββᾶγυ ἴ0 βεεὶς ΔΩΥ βρεοίδὶ 
ῬοΪεπιῖοδ] οδ]εςὶ ἴῃ μόνος, 48 Ἔχοϊιβίνε οὗ 
ἀυαὶβπι. ΑΒ πᾶ8 Ῥεοη δἰγεδὰγν βυρρεβιϑᾶ 
(οη ἴ. 17), ἴῃς ργϑάϊςαϊίοηβ οὗ ρίοσυ ἴο 
αοὰ δαὶ οςουτ ἰῃ ἴπ686 Ἔρίβ: 168 ἀγα ὑργοῦ- 
ΔΌΪΥ τερεαϊεὰ ἔγοπιλ δὐοδασίδιὶς Ῥσγάγεγβ 
υἱτοτεὰ γ 81. Ῥδὺϊ ἴπ ἴδε ἀϊδοδατρε οὗ 
μιἷδ ὑγορδεῦς {ἰτυσρίςα] ξυποιοηβ. 

ὁ βασιλεύς, κιτιλ.: Τῇε Νυϊξ. τεπάδτα 
ταῖμες ἱποοῃβϑιβιεητῖυ, Κεχ γέρμνι εἰ 
Ῥονεΐμις ἀονπαπέϊμηι. 80. αἶδο ἰῃ Κεν. 
χίχ. 16. [15 ηοΐῖ φυϊία οὈνίουβ ΨΥ ἴΠ6 
Ὦγαβς ἰ8 νατὶεὰ ἔγσοπῃ {πε ὑδυδὶ βασιλεὺς 

βασιλώων (2 Μδος. χίϊ!. 4; εν. χν]. 14, 
χίχ. χ6) ἀπά Κύριος [τῶν] Κυρίων (Ὠευϊ. 
χ. 17; Ῥ8. οχχχνί. 3; Εποςῦ ἴχ. 4). Ρεῖ- 
Ὧδρβ ἴδε ραγιίοὶρίε ρίνεβ πενν νἱροὺσ ἴο ἃ 
Ῥῶγσαβε ἴπδὲ μά 1οβὲ 118 ἔγεβῃῃββ. 

Ὁ Εοπι. (4), τ Οος. (3). 
2 Τί). ἸΘ το, Τίε, ἐ, χά. 

ι ᾿ κυριευόντων, 16. ὁ μόνος ἔχων " ἀθανασίαν, φῶς ̓ " οἰκῶν " ἀπρόσιτον, 
ἐῶ, (). ὃν εἶδεν οὐδεὶς ἀνθρώπων οὐδὲ ἰδεῖν δύναται " ᾧ τιμὴ καὶ " κράτος 

17. Τοῖς πλουσίοις ἐν " τῷ " νῦν " αἰῶνι παράγγελλε μὴ " ὑψη- 

υ εις οἷν, οὶ υΧΧ. ν ΣΡοῖ. ἱν. εἰ 
χϑεοι Τί. ἱ. 4. Υ εεο 

νεῖ. τό. ὁ μόνος ἔχων ἀθανασίαν: 
αοά {με Εδιδες 18 εἰς βυδήες: οἵ τδΐδ 
ΨὨΟΪς δι ρυθοη ; δηὰ ἰξ ἰβ τῆς διδοῖς 
ἀοςιίτίης ἜΝ Ηςε αἵομε μδ38 δηά1ε88 εχίβι- 
ἔπς8 88 Ηἰβ δεξομέαὶ Ῥσορεγῖν. (οὐσίᾳ 
ἀθάνατος οὐ μετ΄ Ἂ Τικο οἷαι [1 
Ῥ- 145, φυοῖϊεά Ὀγ ΕἰἾ].). αοά τε ϑοη 
δηὰ τῆς Ηοΐγ ϑριγίε ἀγα ςο-εἴεσπαὶ 
ψνἢ τῆς Ελιῖδεσ; δυὰς ἔβεῖν 1ἴ 18 ἀετῖνεά 
ἤοη δηὰ ἀερεηάεης οὐ Ηἰβ. Τῆϊβ ἰβ8 
ἘΧργαβδὶν ἀεοϊαγεὰ ὈΥ ΟἸγῖβε οὗ Ηἱπιβεϊξ, 
“ΑᾺ8 ἴῃς Βαδῖμεσ Βδιῇ [τὸ ἴῃ Πίπρεῖζ, ανεῃ 
80 βᾶνε Ὦς ἴο ἴῃ ϑοῃ 8180 ἴο ἢδνς [ἰξε ἰπῃ 
Πιπλ8ε 1" (]}Οὁπη ν. 26). Οχ τηἰβ ννεβίοοις 
ποῖεβ : “Ἴμε ὅ0ῃ δδ8 ποῖ [{ξθι οὔ] 88 
εἰνεη, Ρυῖ [1 ἐπ Ηἰνιδει δ Ὀεὶπρ ἃ 
δρείπρ οὗ [ἰξξ.... Τῆς ἴεπβα (ραν) 
ολτγίεβ 8 δος Ὀαγοπά εἰπε". Αςοοτά- 
ἰηρῖν, ἴῃς ογεεά οἵ σξεβᾶγεα, υνῃ!οἢ ἐοστηθά 
δε δαϑβὶβ οὗ ἐπδὲ δάοριεά δἱ Νίςελ, βροῖε 
οἵ ἐπε ϑοὴ 48 Ζωὴν ἐκ Ζωῆς; 4 ἀοοϊτίης 
δ οἰ ε ΠΕ ἐχρτεββεὰ ἴῃ ἔπε οἵἴμοῖ ρῆσγαβε, 
Φῶς ἐκ Φωτός, ννῃϊο ἢ 88 βυγνὶ 

φῶς οἰκῶν ἀπρόσιτον: ΤΗΐβ ἰβΒ ἃ 
ξιαπᾶεσ οοποερείοπ ἴπδη ἴπδὲ ἰη ΡΒ. εἰν. 
2, “ὙΠΟ οονεγεβὲ ἴὔγβεὶῦ ντὰ Πρμε 88 
νἢ 4 ρατπηεης. Ηετε, ἰξ οπὲ πᾶν 
νεπίυγε 80 ἴο ΘΧΡΓΕΒ8 ἰξ, ἴῃε Ῥεγβοη οὗ 
Οοά ἰδ ΠΟΙ οοηςεαϊεά Ὀγ Ηἰδ ἀννε! πη ρ, 
ΨΠΙΟΣ 5 Ἰρδε; ἀπά 8 ἀννε!Π Πρ ἰΒ ἐϊβοὶξ 
ὈΠΑρΡΡτοδ ΟΠ ΔΌ]6. Ι΄ βερδυβ, 452. 1]. 5..«,Ἁ 
Βδᾶγ8 (πὶ αοά ννᾶβ8 ἐπουρῃϊ ἴο ἄννε!! ἱπ 
Μουηὶ ϑἰπαὶ, φοβερὸν καὶ ἀπρόσιτον. 
(ϑεε αἰϑο Ῥῃῆο, ἐς Μὲέα Μοοίς, τὶ. [1|}.} 2 
οἰϊεὰ Ὀν Πεδη Βεγηδσὰ). 

ὃν εἶδεν οὐδεὶς ἀνθρώπων: Νοηε οὗ 
»ιθη ; ΟἿΪΥ ἴδε ὅοη (]}0δπὶ. 18; Μαῖῖ. χὶ. 
27, εἴς.). 

κράτος: Ἐοτ τΠἰ8 ννογά ἴω ἀοχοϊοχίεβ 
866 τεῆ΄. ᾿ 
ες. 17. ἐν τῷ νῦν αἰῶνι: [Ιἐ( ἰ5 τῆς 

Ρτεϑβϑεπὶ οοηϊταβῖ, ποῖ ται Ὀεΐνδεη σίοπ68 
1η τῆ18 τ᾿νοτ]ὰ δηὰ γἰοῃεβ ἰπ τῆς τνοτ] ἃ ἴο 
οοπα (48 Οἤγγ8.), τῆλε ἴῃς ἀροβϑίῖε δ85 ἴῃ 
τηϊπᾶ. Ὑποβε ΨὯῸ πᾶνε ΠΊΟΠΕΥ ΠΥ, 43 
ΜΕ] 28 ἴποβα “"τπαὶ ᾶἂσὲ ροοὸῦ 48 ἴο ἴδε 
τνοσ] ,"" Ἀς “τὶς ἴῃ τα, δηὰ οἰ οὗ δα 
Κιηράοπι, εἰς.᾽" (748. 11. 5. Τα ρᾶββᾶρε 
ἱπάϊοδιεβ (μὲ τπε Ομυγοῦ Παὰ δἤεςιεά 
ϑοοίειν ποτε νά εἶν ἰπ ἘΡἤεβυβ ἴπδη 
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ἣν, 1 μηδὲ "ἠλπικέναι ἐπὶ πλούτου "ἀδηλότητι, ἀλλ᾽ ἐπὶ 38 «ἔθος Τίσι" μη δος 

Θεῷ “ τῷ " παρέχοντι ἡμῖν ὅ πάντα " πλουσίως ὁ εἰς “ ἀπόλαυσιν, 18. « ετεδαὶ ἢ 
οἱ υχ 

᾿ἀγαθοεργεῖν, πλουτεῖν ἐν “ἔργοις ᾿ καλοῖς, " εὐμεταδότους εἶναι, 5. ΤΙΝ Κ΄ 
4. υκὲ 

Ὁ κοινωνικούς, 19. '᾿ ἀποθησαυρίζοντας ἑαυτοῖς " θεμέλιον καλὸν ' εἰς ΗΝ 
. Ν εἰ: 

᾿ τὸ ᾿ μέλλον, ἵνα "ἐπιλάβωνται τῆς "ὄντως ζωῆς. ἀκνῖ!, 4, 
οἱ. ἐν. 1. 

ς Οοἱ. 11. 16, 
Τίς. 1. 6, 2 Ρεῖ. ᾿ ΕΝ οὶ υχΧΧ. ἃ 3 Μεος. νἱΐ. τ6, Η6Ὁ. χὶ. 25 οὐ]: ε Αςἰδ χίν. 1:7, οὶ 
ΕΧΧ. ἔϑεει:ι Τίι. :ἰϊ. τ. κε στε οὐΐγ, βο ΕΧΧ. Ηετε οἱ γ, ΠΟΙΙΧΧ. ἐ Εςεῖαε. 
δ. 4 οὐ. Ἢ Βοπ,. χν. 20, τ Οος. ἰϊΐ. το, σσ, 12, ἘΡΏ. ἰΐ. 20, 2 Τίπι. ἰΐ. το, ἩοὉ. νἱ. χ. :᾿}ἹυκΚε 
Χἰϊ!. ο. τῶι Τίπι. νἱ. 12. Ὡδϑεει Τίπι. ν. 3. 

1 ὑψηλὰ φρονεῖν ἐῳ. 3ὲν ὨΟΚΙ, 

ΣΊη8. τῷ ΑΌΟΚΕΡ; οπι. τῷ δ ἜΘ, τῆγεε ουγδῖνεβ ἄστη. 
4118. [τφ)ζῶντι ὈΚΙ,, ἅ, εν πιὰ, νρ. (4πι. ποῖ ἔ145), δγττ. 

δΊΏΒ. τὰ Α, 37, ἃ ἔενν οἴδεῖβ. 

ὁ πλουσίως πάντα ἃ ἴενν ουγεῖνεδ. 

Βαδά δὲ Οογίπι δ. με 8:, Ῥαὺ! ντοῖε, 
“Νοὶ πιϑην παρ ὨΥ, ποὶ ππᾶτΥ ΠΟδ] 6, ἅτε 
οΔΠ]οὰ (1 Οοτ. ἱ. 26). [ἐ ἰβ ἴο Ὀ6 οὉ- 
ϑβεγνεὰ τῃδι τῆς εχργεββίοῃ ὁ νῦν αἰών ἰδ 
ΟὨΪΐγ ἔουπά ἰπ ΝΙΤ. ἰπ τε Ῥαβίογαδαὶ 
Ἐρίβε1ε8 (βεε τεβ). ὁ αἰὼν οὗτος ἰδ ἴῃς 
εχρτεβείοῃ εἰβεννῆεγε ἴῃ ΝΟΤ. (Μδίς. χίϊ. 
32; [υὑκὸ χνί. 8, χχ. 34: Εοπι. χὶ!. 2; 1 
Οος. 1. 20, ἱϊ. 6 (616). 8, {ϊ. χϑ; 2 Οογ. ἵν. 
4: Ἐρῆ. 1. 21). Βοῖῇ τεργδβεηῖ [πες Καδ- 
δἱπίς ὮΙ Ὁ Ὁ)» ἴδε υδρας δε, 88 

ςοηιταβιεὰ Ἐς δ Ἃ ἐν: ΩΣ 
ἴο οοπιθ. 8:1. ΡᾺ ἈΝ ΙΣ "τὰ ΓΑ ΟἹ 
οὗτος ἱ ἰπ τ Οος. 11}. 19, ν. ἐπεὶ ἃ: τᾷ τη 
ὃ νῦν καιρός ἰπ Εοπι. ἰϊϊ. 26, νἱΐϊ. 18, χί. 
5, 2 Οος. νἱϊ. 14. ες θεδη Ατηνϊαξο 
Ἐοβίηβοπ᾽ Β ποῖς ου Ἐρῆ. ἱ. 2:. [τ ἀοεβ 
ποῖ 1ο]᾽ονν τπδὲ θεσαυβα {μεϑε ἅγε γεπάεγ- 
ἱπρβ οὗ τῆς βάπῆς ΗἩεῦγεν Ἴχργεβδίοῃ, 
ἴδεν πιεδηΐ ἴδε βᾶπιε ἴο ἃ ἀτεεκ δδσ. [ἷῖπ 
ἴῶε ἰἄτεε ρίδοεβ ἴῃ νυ ῃίοῦ ὁ νῦν αἰών 
Οὐουβ ἰϊ δλ5 ἃ ἀεδηίϊε πιαῖεγίαὶ ρηγβίοδὶ 
Βεῆδε; ΨΠεγεᾶβ ὅ αἰὼν οὗτος Π88 ἃ τηοζε 
ποτίοπαι βἰῃὶςαὶ ἔοσςβ. 

ἠλκικέναι ἐπί: λανε ἐλπεὶγ κοῤε «εἰ ὁπ. 
8εε ποῖίδ οὐ ἷν. ζοό. Εοσγ ἴδε τπουρῆι 
φοπηρᾶγε 100. χχχὶ. ἮΝ Ρβ. χὶϊχ. 6, 1], 7. 
Ρτον. χί. 28, Ματῖς χ. 

ἠλπικ. ἐπὶ πλούτον ̓ ἀδηλότητι: ΤΗῖβ 
νἱφογοὺβ οχυπιοσοῃ ἰβ ποῖ 4υϊϊς ρϑγδ!]οἱ 
ἴῃ. ἕοστῃ ἴο ἐν καινότητι ζωῆς, Βοπ,. νἱ. 4, 
858 ΕἸ]. βυρξεξῖβ. ὙΠετε ζωῆς ἰ8 ἃ ζυγΠοΣ 
ἀεδβηϊθοη οὗ [Πε καινότης, ἴῃς ῥτοπλίπεπι 
ποιίοη. ΤὨϊδ 15 ἃ γῃμείοτγί δὶ ἰπιςηβιἐγίηρ 
οὗ γίελες τολίοκ ἀγα μηεοεγέαϊπ, πὶ 
δ τῇς ρΡιοπιίηθης ννοσὰ. “" ὑνβεη ἴδε 
ξεπίανε βιδηάβ βεΐογε ἴῃε ρονετηίπρ πουη, 
18 18. ἐπιρῃδιὶς ᾽᾽ (Υνίπεῖ- Μουϊίοη, Ογανι. 
Ῥ- 240). 38. τῆς τπουσῆι οὗ Ρεον. χχιϊὶ. 
5, χχνυ!]. 
ἀλλ᾽ ἶεΥ ᾧῷ : ἀαοά ννο οσδπηοὶ οἤδηρςε, 

Ὑἢο δὐϊάεβ ἐδιι μι! 15 οοηιταβιεᾶ τυ τῆς 
ποογίδι ΠΥ οὗἉ τίσ με νυν ο ἢ ἅτε ὑηγοδὶ. 

Ἴ αἰωνίον ὈΞ-ΚΙΡ. 

τῷ παρέχ. πάντα πλουσίως: (ο΄. Αοἰβ 
χίν. 17 

εἰς ἢ πόλανσιν: Ὑπὶδ [8 ἃ στεαῖεσ ςοῇ- 
Τεββίοῃ (Ο ἴμε βεηβυουβ νίενν οὗ ᾿ς (ἤδη 
δε εἰς μετάλημψιν οὗ ἱν. 3. [τ δρ- 
Ῥγοδοῆςβ τῆς ἀες]δγαϊίοη οὗἩ ἴπε Ῥγεδοπεσ 
ἴδδιὶ ἔον ἃ πιδὴ ἴο “εδὲ δηὰ ἀτίηϊς, δηὰ 
τλᾶκε ἢΐβ βοὰΐϊ εηου ροοὰ ἱπ ἢὶ5 ἰάρους 

. [8 ἕτοπι ἴ8ε Βαηὰά οἵ Οοὰ " (Εςοϊεβ. 
ΠΝ 24), “δε γί οὐ σοά "᾽ (ΕροΙεβ. ἰϊ]. χ3, 
ν. 190). Νὸ ψοοά ρ' Ράτροῦς ἰ8β βεγνεά ὉγῪ 
Ῥτεϊεπάϊηρ ἴῃδι αοὰ ποῖ ἱπιεπὰ υ5 ἴὸ 
επ͵ον ἴδε Ριξαϑύζαν 6 βεηδβαιίοηβ οὗ ρῆγ- 
βἰοδὶ ε. Αἴες 411], τπὶπρβ ἴπᾶὲ πᾶνε 
Ὀεεη επ]ογοὰ ἢν βεγνοά {ποῖγ ΡῬύτγροβε; 
ἴεΥ πᾶνε “ ρετίβῃιεά," γεῖ “ὙΠ τς 
υιδίης ̓ ((ο]. 11. 22). ὀἰνιουεῖ , ἴδε 
σδηποι ἴᾶκε Οοὐ᾽δ ρἷδοε 48 Δη οὐ)εςὶ οὗ 

ἐόϑαι, 18. ἄγω ΕΙΣ γαθοεργεῖν : οοττδοίβ Δἢ 
βομαιρὶς ταϊβυηἀετβοίδηάϊηρ οὗ εἰς ἀπὸ 

νσιν. πλοντεῖν ἐν ἔργοισι κὸ καλοῖς: δεα 
ποῖς οἡ ἰϊ. σ0. ΩΓ εἷς θεὸν πλοντῶν, 
1μυκς χίϊ, 21. 
εὐμεταδότονῃ.: “7αεἶϊε ἐγέδμενε (Νυϊᾳ.), 

γεαάν ἐνιῤατέ (0. τᾷδε ὑ8ὲ οὗ 
κετώβίδωμι ὦ ἴῃ Τυκε ἢ. αα; Βοπῃ. ἰο ΩΣ, 
χίϊ. 8; Ερἢ. ἱν. 28; τ ΤΏεββ. 1ϊ. 8). 

κοινωνικούς Ταΐδ ἄοεβ ποὲ τπεᾶη 9οεί- 
αδίε (ΑΟΝ. πν.), γεαάν ἰο τγπιῥαίλίεε (ἘΝ. 
τι. }) 85 Οὔ γγβ., δηὰ Τμάτε. ἐχρ δίῃ ἴδ ὃδυς 
ταῖς χρείαις τῶν ἁ κοινωνοῦντες, 
Ἑοπι. χίὶ. 13 (οἷ. αὶ, νὶ. 6; ΡὨΪ]. ἱν. 
15). Α κοοά π]υβιγαϊίοη οὗ (δε ΒΑ 
βοητηεης ἰδ Ηδρ. χίϊ!. τό, δὲ 
εὐποιΐας καὶ κοινωνίας μὴ ἐπιλα! ἐυσθε. 
ψοη ϑοάεη ποῖεβ παῖ τ86 τπουρῆς ἰῃ 
εὐμεταδ. ἰ8 οὐ ἰῃε πεεὰβ οὗ οἴδετδ, ἴῃ 
κοινων. οἵ [δε ἱπιρατιίηρ οὗ Οῃε᾽8Β οννῃ. 
ες. 19. ἀποθησανυρίζοντας: Τῆε ἴστε 

μοασάϊηρ ῥιοάυσεβ, 88 ἰξβ ἢγβι τγεβυϊῖ, ἃ 
ξοοά ἐουπάδιίοη, νοῦ 1 δητε ἃ 
ΤῊΔῃ ἴο ριᾶβρ ἴδε ρῥγίζε, ὑπο ἰ8 σὰς 
1ἴς, ἰὰς οὐἱν 1 Ψψοσῖῃ ταϊκίηρ δουῖ. 
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ο2 Τίω. ἱ. 
12, 14, (7. 
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20. Ὦ Τιμόθεε, τὴν " παραθήκην 1.5} φύλαξον, “ ἐκτρεπόμενος 

νι. 

8 οι , 4 Σ ΠῚ Γ᾿ , {αν να, τὰς τ βεβήλους "" κενοφωνίας 2 καὶ “" ἀντιθέσεις τῆς "ψευδωνύμου 

13,2 
δέος, ἐϊ. το, δι Ρϑ:εε: Τί), ν. 21. 
ἰϊ, 16. 12 Τία;. ἰ!, τ6, ποῖ υΧΧ. 

Δ παρακαταθήκην πιᾶπΥ Οουγδῖνεβ. 

Βε6. Τί, ἱ. 6. 
υ Ηεγε οὨΪγ, οὶ υχχ, 

τ ϑεει Τίς. ἱ. 9. 8.1 Τίηι. 
ν Ηεεσε οὐ, πο υχΧΧ. 

3 καιγοφωνίας ΕΘ, ἃ ἔενν ουτγείνεβ, ἅ, 6, ἔ, ΨΚ, πλ50, νῃ. (σοσνι πουϊέαἐε5). 

ΘΈΏΔΡΙΠ Εν 18 τῆς ἐββεητὶ ομαγδοίεσίβεις οὗ 
ἃ ἰουπάλιίοη. ὙΒετῖε 18 ἃ οοηίγαβὲ ἱπὶ- 
Ρ ἰοὰ θεία τῆς 5 πηρ ἀποεγίδίπιν οὗ 
τίομεβ, ἃ8 ἃ στουπὰ οὗ Βορε, ἀπά πε ἤἥται 
δηὰ ρεγπιδπεηῖ ἐουηάαδιίοη οὗ 4 ΟΠ τί βιίδῃ 
σδβδγαςίεσ. (80, ῃεδεῖγ, Τῃςοά.) 

Ιηρεηίουβ σοπ͵εσίυχεβ πᾶνε Ὀεεῃ βὺρ- 
δεβιεὰ ἔος ον ; Ὀυὲ ἴξ ἰΒ βαΐε ἴο 8ᾶ Ὁ 
τδὲ τῆς πιίχιυτε οὗ τπιεϊδρβογβ---ἄυς ἴὸ 
ἴδε σςοηδεπβδιίοη οὗ ἰδηρυᾶλρε---οεδ ποῖ 
ἀϊβέγεββ ἴῆοβεα ψνῆο τελὰ ἴῃ ἃ ἄενουϊ 
ταῖμοσ {πη ἰῃ ἃ ογίεἰςὶ βρίγτ:. ον τῆς 
βεηϊπηεηὶ οὐ, Μαῖῖ. νὶ. το, 2ο. ὙὝΠοσα ἰ8 
8Βοπλὲ διρροτγι ρίνεῃ ἴο τῃε Ἄσοηεοσῖυτε οὗ 
1ματαὉ-ΒοΒβ, θέμα λίαν, ὈνΥ ἴῃς ρδγαϑ]εὶ 
ἕγοπι Τοῦῖς ἵν. 8 5:4. οἰϊεὰ ὈγῪ ηδεϊ, 
μὴ φοβοῦ ποιεῖν ἐλεημοσύνην " θέμα γὰρ 
ἀγαθὸν θησαυρίζεις σεαντῷ εἰς ἡμέραν 
ἀνάγκης. ὅ8:ε, οη ἴῃς οἴπεῖ παπᾶ, ναὶ 
Ἐσουδ. ἴ, 16 ϑαγβ8 οἵ ὑΝίβάοπι, μετὰ 
ἀνθρώπων θεμέλιον αἰῶνος ἐνόσσευσεν. 
θεμέλιος ἰδ παϑεὰ πιεϊδρβοτίοδ!!ν Α͵8ο ἴῃ 
τε. 11 [8 ἴο θεὲ ορβεγνεά τπδὶ ἴῃ 2 Τί. 
11. το ἴπετε ἰβ αραίη ἃ ςοπξιϑίοη οὗ Ἰπηᾶψεσυ: 
ἐσ υαύτους 8 πτα 

εἰς ἷ8β ἐουπὰ ἰπ ἃ 5᾽ 'σ θεν 
ἀϊθετεπε βεπϑε (ἐλεποφίονελ), Ἰραϊκα απ 9. 

ἐπιλάβωνται: ὅ:ε οη νεῖ. 12. 
τῆς ὄντως ζωῆς: ἐλε {{ξε τολὶολ ἐς "γε 

ἑκπάεεά, πὰ ἐχργεββίοῃ ΨὨιΟἢ ἰδ ὁπ οὗ ἴδα 
[δεῖν ταΐηρβ οὗ ἰς ΚΕΝ. [ε 'ἴ8 “τῇς 
ἴε νυν ἢ ἰδ ἰὴ ΟΠγίβὲ [εϑ08.᾽" (2 Τίπι. ἱ. 1). 
Εοτ ὄντως βεε ν. 3. 
γες. 2ο. Α8 ΕἸ]. ροίϊπι8 οὔ, {818 οοη- 

οἰυάίηρν ἀροβίσορῃς, {κε ἴδε ἰδϑὲ ρασγά- 
ξταρἢ ἴῃ 2 Οος. (χἰϊϊ. 11 544,}, 18. ἃ βυσὼ- 
ΤΩΔΙΥ οὗ ἴδε ᾿νποῖς δρίβεϊε. 

Οη τῆς ἱπιδηβίευ οὗ ἴα ἀρρεᾶὶ ἰπ 86 
ι8ὲ οὗἩ {πε ρεγβοηδὶ ἤᾶπιε 86ὲ οἱ ἱ. χϑ. 
τὴν παραθήκην: ἀεῤοΞςίέμι. ὙῆΠε ἴεγηλ 

ΟὐουζΓβ ἴῃ ἃ βἰπηῖϊασ ςοπηςχίοη ψἱ τὰ φυλά- 
σσω, 2 Τίπι. ἱ. 14. ἀηὰ 4180 ἰπ 2 Τίπι. ἱ. 
12, ἍΏΘΙΟ 866 ποῖθ. στε, δηὰ ἰῃ 2 Τίτ. 
ἰ. 14, ἰἴ πηεᾶπῃβ, 88 Οῆγυβ. Ἴχρίδίηβ, ἧ 

4, τὸ α; 80 Μίηςδηξς οὗ 
1,μετῖπβ, ἴσου νῆοβε Οονμομ ἑογέμηι (ς. 
22) ΑΙξ, φιοῖεβ. “ Ουἱὰά εδὲ ἀφῥοσέέεν 
ἰά εβὲ, φιοά εἰδί οτεάϊεξαπι ἐδ, πο αυοὰ ἃ 
ἴς ἱηνεηΐυτα; φυοά δοςερίϑεϊ, ποη αποά εχ- 
οοφίαδεῖ ; το ἤθη ἱηρεηϊ!, βεά ἀοςιτίπδε ; 
ΠΟ υδυγρδιίοη!β ρῥγίναϊλαθ, βεὰ ρυδ]οδα 
τταάϊεϊοπὶβ . . . οδίμοϊςας βάεὶ τΔ] εητυτη 

ἱπνιοϊδίυπι {Π|αλαπηαας οοηβεγνα. . . . 
Αὐγυπιὶ δοςερί διϊ, υγὰπ) τε άάς : ηο010 ταδὶ 
τῸ 81118 αἰἴα δι) οἶδ8: ποῖο ὑγοὸ δυζο δυξ 

τπηρυάδητει Ρἱαπιθαπι, δὰϊ ἐγαυάυ!επίεσς 
Δειδπιθηϊδ Βυρροπδβ." Τμδῖ τπς “ ἀε- 
Ῥοβίτ᾽" 8. Ῥσγδοιῖϊοδι!ν ἰδεηεῖςα! νυν τῆς 
“ρῆδγρε;,᾽᾽ οὗ. 1. 5, 18, “τἢς βουηά ἄος- 
«τῖπε,᾽ 1. το, “τῆς οςοπηπιδηάτηεηι,᾽" νἱ. 14, 
ἰ8 ἰηάςαῖοὰ Ὀγ τὲ υβε οὗ {πε οορπαῖε 
νετῦ παρατίθεμαι ἰπ ἱ. 18, 2 Τίπι. ἰΐ. 2, 
δηὰ τῆς οοττεϊδιινε παρέλαβες, (οἱ. ἱν. 17, 
ἃπὰ δὄνεη πιοσα ὉΥ τῆς ςοηίταβὲ ἤετε δε- 
δα ἰδ ἀπὰ “τῆς Κηον]εάρε (Δ]βεῖν 80 
οδ]1εα"". 

ἐκτρεπόμενος : ἐμγπίηρ ατσαν ἥγονι, 
ἀευϊίαης. 

τὰς βεβήλους κενοφωνίας : [ἴῃ 2 Τίπι. 
ἰϊ, τ6 τῆς Νυΐϊρ. Πα8 ναπέϊοφμία. ΤᾺΣ 
τεπάετίηρ νοσμι πουϊέαίες ἰουπὰ Πέτα ἱπ 
γυΐϊς. δηὰ Ο.Ϊ,. τεργεβεηῖβ ἴῃς νδείαπει 
καινοφωνίας. Τἢε ἴεῖπῃ ἀοεβ ποὶ ἀϊῆες 
ταις ἢ ἔτοπι ματαιολογία, ἱ. 6, ν᾿ ὩϊςὮ ἰδ 
αἰβο ἐεη δέτε θαβι οφεκανν: 

ἀντιθέσεις : [π ίαλςε οὗ τῇς ρεηεῖαὶ δῃ- 
δτιῃτουβ οπαγάςίες οὗ ἴῃς ατεεκ οὗ τ 688 
ερ βι168 ἰξ ἰβ ποῖ οεσιδὶπ τπδὶ τῆς δῦβεηςα 
οὗ δῇ δτίίοϊε Ὀείογε ἀντιθ. ργονεβ ἴδαὶ ἰΐ 
18 φραιβοά ὃν βεβήλους. Τῇ τηεληΐϊπα 
οἵ ἀντιθ. ἰ8 ραγιὶν ἤχεά ὃν κενοφωνίας, 
το ψνὩῖς ἢ 1ξ 18 ἰῃ ΒΟπΊΕ βοζγὶ Δῃ Ἴχρίδῃδίοσυ 
δρρεπάϊχ; δυὲ ἰξ τηυδῖ ἤπαι!ν ἀερεπά 
ὑρὸη ἴδε δἰρηϊβοδίίοη ννεὲ διίδοῃ ἴὸ 
τῆς ψενδωνύμον γνώσεως. Τῆε ερίτπεὶ 
ψευδων. 5 δυξῆςίεπε ἴο ρτονς ἴῃδὶ γνῶσις 
ΔΒ ΒραοίαΙΥ οἰαἰπιδά Ὺ (Π6 Πεγεῖίοβ 
ψυΒοτη 91. Ρδυΐ Π48 ἰῇ ἢί8 τηϊηά. Ὑπαῖ ἷ 
βῃουϊά Ὀς 80 ἰ8 ἰῃ παγπιοην ᾿νἱτἢ τῆς οἴμες 
ποιῖοεβ νηοῦ νὰ δηά ἴῃ τπε8ε ερ᾽β 65 
βυρρεδῖῖνε οὗ ἃ ῥυεὶς αἀπά ρῥγοῆεεββ 
ἱπιεδςῖυδ] δυεῖν, δ ορροβεά ἴο ἴδῃς 
γί δὶ τηογαὶ ομασγαςῖεσ οἵ (σι βιϊδηϊεν. 
ἃ ἅτε τεπηϊπάεά οὗ ἴδε Τοπίγαβὲ ἴῃ 

Οος. νἱϊ]. σ, “" Κηονϊεάρε ρυβειῃ ἀρ, Βαϊ 
ἴονε δυϊάειῃ υρ᾿. ἩΗοτὶ (ϑέκααϊΞέϊς 
ΟἈν δεϊαπὲέγ, Ὁ. 130 544.) Ῥήονεβ ἴπδὲ 

ῷ Βεῖε δηὰ εἰβενθεῖε ἱπ Ν.Τ. 
ἴζυκε χὶ, 52; ἘοπΊ. 1. 20 54.) τεΐειβ ἴὸ 
ἔπε βρεςΐδὶ ἰοτα οὗ ἴδοβε ψο ἱπίεγργεῖςα 
ΤΑΥ ΒΕ ΟΔ11Υ τῆς ΟΟΤ., ἐβρεοίδ!ν τῆς ἴψᾶνν. 
Κπον]εάρε ψ πιο ἢ ἰδ πιετεὶν τπδογαιοδὶ. 
ἴδε Κπονϊεάρε οὗ αἀοά ρτοξεββεά ὃν ἴποβε 
ΜὯο “ ὈῪ τ{πεῖγ ννοσκβ ἄδην Ηπι" (Τί. . 
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γνώσεως, 21. ἦν τινες " ἐπαγγελλόμενοι " περὶ " τὴν ᾿ πίστιν " ἠστό- νη « Τίπι. εἰ. 
1ο. 

χῆσαν. 
ἯἩ χάρις μεθ᾽ ὑμῶν. 

180 ΑΕΙΓΟΡ, σ7, αὶ (σοδέξομνι ὁ ἐδομηε) ὈΟΏ. ; 

χὶ Τίηι. ἱ. 
τ τ Τίας 

8. 
γΥϑεει Τίπ. 
ἱ. 6. 

σοῦ ὈΚΙ,, ἀ, ες, ἢ, νβ.» ΒΥΤΤ.» 
ἄγη. ; 88}. οὔ. ἡ χάρ.--ὑμῶν;; λάά ἀμήν ΦΟΌΡΕΚΙ,Ρ, ς, ᾧ, νξ.» Βγττ., Ὀοἢ. 

- Ὁ Σ Ἀ46 πρὸφ᾽ Τιμόθεον α. Το ιδἷ5 Ὁ δάάβ, ἐπληρώθη " ἄρχεται π' 
» 8 τ] Αγ ΕἸ Α, εἴς., δανες πρὸς Τ ἃ 

Ἰ ἀολν τον ΔῊ εἰν αρλα ψη γί τὶ πακαῖς 
Τιμόθεον 

ἡ ἀπὸ νὐλὰ το νίηνς το ψῃϊο ἢ 
ας τῆς Πακατιανῆς, 5ἰπλ1]Ατὶν 9. Ρ 888 ἃ βυδ- 

βορείου {κὰ τπαὶ οὗ Α, βυδϑιϊευςπηρ Νικοπόλεως ἴοτ Λαοδικείας. 

16), 15 ποῖ τοδὶ κπον)εᾶρε. Τμε ἀντιθέ- 
σεις ἴδῃ οὗ [[]8 βρυγίοιβ κπονεάρσε 
ψουϊά θ6 τῆς ἀϊα!εςιίο8] ἀϊδεϊποοηΒ δηά 
πἰςεῦεβ οὗ πε ἔαϊβε ᾿εδοῆετβ. Ῥεγῃᾶρβ 
ἱἑποοηοϊϑέσπείες ἰ8 ν᾽ δὲ ἰβ τηεαηῖ, ΕῸγ Δῃ 
ἐχδπιρὶς οὗ ἀντίθετος ἴῃ τΠΐ8 δεῆβε, 866 
Μουϊίοη δηὰ ΜιπΠραη, Ε χῤοςείον, νὶὶ.» ν. 
275. ϑοσγμοιῃίηρ τότε ἀβῆηϊϊς τμδπ (α) 
οῤῥοΞίδοης, ἱ.6., οὐδ) οεέϊομις οἵ ορροπεηῖβ 
(8ο Οἤγυβ. Τπεορῇ. ἀπά νοὴ ϑοάεῃ, ννῆο 
ςοπιρᾶτεβ ἀντιδιατιθεμένους, 2 Τίπι. ἰΐ. 
25) ἰδ ἱτηρ!ϊεά; Ῥαὲ σατιδίη!ν ποῖ (δ) τῇς 
Τοιτηλὶ οδίεροτγίοαὶ ορροδίτἰοηβ Ὀεϊννεεῃ 
τε [,ν7΄ν δηά τῇς (οβρεῖ αἱἱερεὰ ὃὉγ 
Ματιςοίοῃ. 

γετῖ. 21. τινες : 866 ποῖδ οἡ '. 3. 
ἐπα ι: 8566 ποῖς οῃ 1ΐ. 10. 
περὶ τὴν ν ἠστόχησαν : ὅ:ε ποῖεδ 

οῃ »Σ 10, Δηά τεῆ. 
ὑμῶν : Αἡ ἀτρυτηεηΐ ἴῃ βυρροτῖ οὗ 

ἴδε μετὰ σοῦ οἵ τῆς Κεςεϊνεὰ Ἧ ἐχὶ 8 
τηλῖ μεθ᾽ ὑμῶν ἰ8 ἱπάϊθρυϊλοῖν ἴῃς τῖξδς 

τελάϊπς ἰῃ (πε οοττεβροπάϊηρ ῥΐίδος ἰπ 
ἃ Τίπι. δηά Τίϊ., δπὰ πιῖρῃς πᾶνε ογερὶ 
πεῖς ὈγῪ δβϑί τι διίοη. ΕἸ]. μᾶ8 γτεάβοῃ 
ου Ἠΐβ βίάς νἤδη ἢς πιαϊπιδίπβ ἴμαὶ ἴῃς 
Ῥίαγαι ποτα ἰβ ποῖ βϑυβηοίεπε ἴο ὑγονε ἵπδὶ 
ἴῃ ερίβϑεϊῖς 8 ἃ ψγῃοῖες ννᾶβ ἱπιεηάδά ἔος 
τὰς Οδυτοῆ. “ὙΠε βίυάγ οὗ ραργτὶ Ἰεϊζεσβ 
Ψ δον τηαῖ τῆς βίη ρυΐαν ἀπά {86 ρί αγαὶ 
αἰτετηδιῖεά ἴῃ τῆς βᾶπιε ἀοουπιεηΐ ψνἱτῃ 
ἈρΡΆγΘΠαΙ πο ἀϊδιϊποίοη οὗ πιελπίπιβῖ. 
(Μουϊίοη, Εαῤοείέον, νὶ., νἱϊ. τογ). Τῆς 
ςοἴορμοη ἱπ τς Τ.Ε., “Ἴδε ΕἾτγβε τὸ 
ΤΙΟΙΩΥ ψν88 ντιτεη ἔγοπὶ [,Δοάϊςελ, 
νδιοἢ ͵ἰ8 τῆς οἰϊείεβε οἷν οἵ ῬὨγυρία 
Ῥαοδιίδηδ,᾽" δδ8 ἃ ἀουδὶς ἱπίεγεβι : 48 δῃ 
ἐς δο οὗ τῆς ποξίοη τμδὲ τΠἰ5 5 ἴῃς Ερίβ!ς 
ποῖλ 1,Δοάϊοεα ((οἱ. ἱν. 16), 4 ποιίοῃ 
βαηςείοηεά ὃγ ΤἈΘΟρΡἢνΪ. ; ἀπά τῆς πιεη- 
ὕση οἵ Ρηγυρία Ραοδίδηα ργονεβ ἴπδὲ ἴπῈ 
δυῖπος οὗ ἔπε ποῖς ᾿ἱνεά δἴξες ἴῃς ἴουγιἢ 
ςεπέυγΥυ, ἰοννᾶσάβ ἴῃς οἷοβε οἵ ννῃίς ἢ τμδὶ 
πᾶτης ἕοσ ΡΒτυρὶα Ῥγίπηα οᾶτης ἰηῖο υ8ε. 
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αϑεοιτίω. {.0ΟῦΘὕύ. 
. . ᾿ 

Ὁ ἔοι. χν. ἢ Θεοῦ κατ᾽ 

ἐν 

ὗν (οϊ. 
ΠΡ 

ς τ Τίπι. ἱν. 

ἁ οι. νἱϊΐ. 4. 
ἰ, 12. 

δ. Οοσ. ἰν. 14, 17, ΕΡΒ. νι Σ, δεα ᾿ Τίπι. ἱ. 2. 
Ὦ Αεἰδ χχίν. τς, χχνϊὶ. 24, Εοζα. ἱ, ο, ῬΏΪ]. {1}. 3. 

ΠΑΥΛΟΣ " ἀπόστολος " Χριστοῦ "Ἰησοῦ 1 " διὰ " θελήματος 
“ἐπαγγελίαν "“ζωῆς τῆς “ἐν “Χριστῷ “Ἰησοῦ 2. Τιμοθέῳ 

ἔπ ΕΡᾺ "ἀγαπητῷ "τέκνῳ χάρις, ᾿ἕλεος, εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ Πατρὸς καὶ 
ραν Χριστοῦ Ἰησοῦ 3 τοῦ Κυρίου ἡμῶν. 

3: "Χάριν " ἔχω τῷ Θεῷ, ᾧ " λατρεύω ἀπὸ ' προγόνων ἐν ἢ καθαρᾷ 

[866 τ Τίτα. ἱ, 4. Ε85ε: Τίαι. 
ίϑεεςσ Τίπι. ν᾿ 4. κι Τίω. ἐἰ. ο. 

1Ἴησ. Χριστ. ΑΙ,, 37, πιοβὲ οἴ πεῖβ, νῷ.» 20.) βυτβεῖ, στη. 
380 ΜΜΟΑΌΕΘΚΙ, ἀἁ, ἢ, 5» νᾷ.» 80., 58}., ὈΟὮ., δγτϑοὶ!, ἀγπι. ; Κυρίον Ἰησ. Χριστ. 

ΝΝ", 17, 37 (80 αἷβο τννο ουγδῖνεβ, βυγρεβι, νυν! ἢ οπι. 011. τοῦ Κυρίον ἡμῶν). 

5 Αδά μον Ὁ", 17, οηε οἴδετ, ἀ, ε, διυ]ὰ,, χο., 84}. 

ΟΗΑΡΤΕᾺ [.---ῆνν. τ, 2. ϑαϊυϊαιίοη. 
γες. 1. ἀπόστολος Χρ. ᾿Ἰησ. 8εε ποῖα 

ου σ Τί. ἱ. 1. 
διὰ θελήματος θεοῦ: ΤΗΐβ ἐοττηυΐα ἰ8 

[ουηά 4ἶ8ο Ἰὴ 1 δηά 2 (οσ. Ερῃ. δηὰ Οοἱ. 
866 ποῖ οὔ ὰ Τί. ἱ. σ, ΨΒεγα ἱξ ἰ8 
Ροϊπιεὰά ουἍ ἔπδι ψνῃ ας ἴπε 84π|6 ἐπιταγή 
ΤΩΔΥ Ὅς βαϊὰ το ὕε ἰβϑυεά ὃὉγ ἀαοά (ἢς 
Ἑαϊδες δηά σοὰ {δε ὅϑοη, θέλημα [5 4]- 
ΨΆΥΒ υϑεὰ οὗ {πε ΕδίΠεῖ᾽ Β εἰεσμαὶ ρυγροβε 
88 τεψαγάβ ἴπε βαϊνδιίοη οἵ τηδη (Εοσ. ἱϊ. 
Σϑ, χιΐ. 2; 2 Οος. νἱϊϊ. 5; Οδ]. ἱ. 4; Ερῆῃ. 
ἰ. 5,9, Σῖ; ΟΟἱ. ἱ. 9, ἰν. 12; Σ ΤΕΒΒ. ἱν. 
3, ν. 18, εἰς.). 85:1. ῬΔ}} Ὀεϊϊενεά τῃδι Πἰ8 
ΟὙΏ ΟοΟπιπλδβίοη 48 ΔΠ Δροβίΐε νν8β ἃ 
οὗ ἀοά᾽ Β διτδηζειηδηΐϊβ ἴο ἴἢϊ]8 εηὰᾶ, οπἜ 
οἵ τἰῆς ννᾶγβ ἰη ψνὨϊοἢ τῆς ΝΥΝῚ] πιδηϊεβιεά 
ἰκ8ε 1, 

κατ᾽ ἐπαγγελίαν ζωῆς, κιτιλ.: Το δε 
οοηπηεςοῖεὰ ν 1 ΠΥ . Ηἰβ ἄροβιῖε- 
βῃΐρ νγὰ8 }0γ ἐπε αεεονεῤ[ἐ5ἀπισηὲ οὗ ἐλε 
γονιῖβε, εἰς. 8ὲεε Βοηι. ἱ. 5, ἐλάβομεν 
.«..- ἀποστολὴν εἰς ὑπακοὴν πίστεως ἐν 
πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν. Εοτ δε ἔοτος οἴ κατά 
στ ὅος. δε νίηετ- Μουϊοη, Ογανι. 
Ῥ. 502. Τῇ ποιϊίοη ἰδ τῖοσα ἰδγβεὶν ὁχ- 
Ῥιεββεά ἰπ ἴα οὐποεροηάϊαε Ράββαρε οὗ 
Τίς, ((. 2), ἐπ’ ἐλπίδι ζωῆς αἰωνίον ἣν 
ἐπηγγείλατο . . . θεός. ΝΥε πιΚυδὶ ποῖ 
δΒυρροβε παῖ ἴδετε 18 δὴν [᾿πιϊτδίίοη 
ἴῃ τῆς τείεγεποε οὗ ἴῃς δχργεββίοη πεζε. 
Τῆς τηεπεοη οὗ “τῆς ῥγοπίβε οὗ ἴδς [{{6 
ΨὨΙΟὮ ἰ8 ἰπ ΟἸτίδὲ [εβυβ᾽᾽ (6 Δ]. ἰὲ. 1:ο, 

20) ἰ8 ποὶ ἱπίεηάεϊξ δ8 4 ςοηβοϊδιίοη ἰὸ 
Τιπιοῖῦν (85 Οὔτγβ., Βεηξεῖ), ποὺ 88 ἱξ 
Ἔνεῃ δρεοίδ!ν βυρρεβιίεά ὈῪ ᾿ἰδ ονγῃ Ὡδᾶγ 
Ἐρρεοαοιίπε ἀεαῖῃ. Τα ῥτεοϊουβηεββ οὗ 
τῆδι ργοπιῖδα ἰ8 πενεσ ΠΟΙ δῦδβεπι ἱγοπὶ 
ἴδε πλϊπάβ οὐ ΟΠ γί βιϊδλπβ ; [που ρῇ οἵ οουτβα 
ἱξ φοπηεβ ἴο ἴπ6 βυτίαςε οὗ οὔ φοπβοίουδ- 
688 δὲ οτἶβεβ ἤδη ἀδδί ἰβ, Οὐ Βεεπ18 ἴὸ 
Ῥε, ἰπιπιϊηςηξ. 

γες. 2. ἀγαπητῷ: Οἡ τδς νατιδιίοη 
Βεῖς που γνησίφ, νν»ὨΟἢ οσουτβ ἰῃ σ Τίτ,. 
ἷ. 2 ἀπά Τὰ ἷ. 4, 86εὲ ἴδε ποῖς ἰπ ἴδ6 
ἴοττηεσ ρίαςοα. Νεσ. 5 (“πε υπίεϊρπεά 
(Αἰ πὶ ἴδ ἴῃ τες ἢ) ρῬζονεβ ἴαῖ 8ι. 
Ῥδὺϊ ἀϊὰ ἠοῖ νν 88}: τὸ πἰπὶ τδὲ ΤοΤΕΥ 
μδὰ οεδβεά ἴο δε δίβ γνήσιον τέκνον. 
Τἰπιοῖδν ἰβ 51. δ] 8 τέκνον ἀγαπητόν 
αἶβο ἱπ σ Οοσ. ἱν. 17. ἀγα: 8 σοπι- 
Ῥίεῖα ἴῃ ἰϊβεῖῦ: ἴὲ ἄοεβ ποῖ τεφυῖσε τς 
εχρι δηδίοσυ δάάϊείοῃ, ἐν πίστει, ο᾽ κατὰ 
κοινὴν πίστιν. 

χάρις, κιτιλ.: 8εε ποῖϑ ου σἵ Τίπι. ἰ. 2. 
νν. 3-7.1 Κπον ἴμαὶ γοὺς νεδλὶς ροϊπὶ 

ἰδ ἀεδοίεπου ἰπ πιοσὰὶ Ἴοουταρα. Βε 
δταςεά, τπεγείοσε, ΌῪ ἰπε δβδβυζάηος τπδὲ 
1 ἃπὶ φοπϑίΔΉΥ τὨϊηἰεῖπς ἢ τλῆ κί]- 
πεβ8 δηὰ ργάγες δρουΐ γοὺγ ρβεπυΐπε πὰ 
ἰῃθοσγη ἕδη; δηὰ ὃν ἴδς ἔδλος τπαὶ τπς 
εἰ οὗ τλεὲ ΗοΙγ ϑρίγις ψν πο γοὺ τα- 
ςεἰνεὰ Αἱ ογάϊπαδιίοη ννδβ ται οἱ ροννεσς 
δηὰ ἴονε δηὰ ἀϊβοὶρ ἷπε. 

γες. 3. χάριν ἔχω: Τῆς εχρτεβδίοη οὗ 
τρδηκερσινίην ἴῃ ἴῇς εχογάϊυπη οὗ δῇ 
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Ἀ συνειδήσει, ὡς ' ἀδιάλειπτον " ἔχω τὴν περὶ σοῦ ᾿." μνείαν ἐν ταῖς 1 οτα. ἐκ. .. 
ὩΟΓΧΧ, 

ϑεήσεσίν μου νυκτὸς καὶ ἡμέρας, 4. " ἐπιποθῶν “ σε " ἰδεῖν, " μεμνη- πιὰ Τα, 
δὶ. 6. 

μένος φου τῶν δακρύων, ἵνα χαρᾶς ᾿ πληρωθῶ, ς. ᾿ ὑπόμνησιν λαβὼν 1 ̓  Βοχ ἰ. ο, 

ΞΕ ἘΠ , ἀῳυ οἱ , λοι 2; 

ὁαὶν ἴῃ ον σι 

ο Βοες. ἱ. τσ, ΡΒ], 11, 26, ᾿ ὙΏεκδ. ἱἰἰϊ. 6. 
), Ηεῦ. (ς, οἵ νείςΒ 3 ἀγο Ο,7.), 2 Ρϑῖ. (1), 1υἀ6 (1), εν. ἃ). 4 εγε 

τ Ρε. ἶχχ. (Ἰχχὶ.) 6, ΝΥ ἰβϑά, χνΐ. :ἵ, 2 Μαςς. νἱ. χ7, 2 Ῥεῖ. ἱ. 13, ἐδ, σ ΟὨΪγ. 

ἘρΆ.ἱ. 1τ6,. 
ῬΏΪ]. ἱ. 3, 

Ρι ἝὍΟος. χὶ. 2, Μεῖι. 

1 λαμβάνων ΟΌΚΙ, 

Ἔρ 8116 18 υϑιι8}} ρῥτγείΐδοεά ὃν 81. Ρδυϊ 
τ εὐχαριστῶ (Εοπι. ἱ. 8, τ Οος. ἱ. 4, 
ῬΏΙ. ἰ. 3, ῬΒΠεπ.. 4; εὐχαριστοῦμεν 
ΟοΪ. 1. 3, α Ὑμεββ. 1. 2; οὐ παύομαι 
εὐχαριστῶν, Ερῃ. ἱ. 16; εὐχαριστεῖν 
ὀφείλομεν, 2 Τεδ8. ἰ. 3. Α ςοπιρατίβοῃ 
οὗ τῆεδε ραββᾶρεβ πιᾶεβ ἰξ ενίάεης τμᾶὶ 
χάριν ἔχω ἰδ ἴο Ὀὰ φςοπηεοίεά νἢ 
ὑπόμνησιν λαβὼν, κιτιλ.; ὡς ἀδιάλειπ- 
τον---πληρωθῶ δείῃρ 4 ρδγεηιπειίοδὶ 
δοοουηὶ οἵ ϑῖ. Ῥδυ}᾽8 βίδίε οἵ γηϊηὰ δρουϊ 
δίβ δϑβεης ἔγίεπά, ψὩ1]ς γημένος--- 
δακρύων ἰ8 αἷἰδο ἃ ρατεπιθεῖοδὶ οἴλυβα. 
Τῆε τμδηκδρίνίης ἰ8 ἕοσ ἴῃς ρτδος οὗ ἀοὰ 
εἰνεὴ το Τιπιοίῶν (οἷ ε8ρ. σ Οοσ. ἱ. 4:}Σ 
ΤΒεββ. ἱ. 2; 2 Τ᾽ εβ8. ἱ. 3); δπὰ ἔπε εχ- 
Ῥτεββίου οὔ ἐπαη κί] Πη688 ἰ8 οδιεὰ ἔοι ἢ 
ψ Βεησνες ὅ5:. Ρδυϊὶ ο4118 δὶπι ἴο πιὶπά, υη- 
σελβίηρ νυ ἰπ ἕδος. Τῇε υὑδ6 οὗ χάριν ἔχω 
ἰπ σ Τίσι. ἱ. 12 ἰδ ποῖ ἃ ρᾶγα δὶ οδβε ἴο 
(8. Τῆς ρῆγαβε ἰ8β φυοϊεὰ ἔτοπη ἴΒς 
Ῥϑρυτὶ Ὁγ ἢεδῃ Αττϊΐαρα Κορίπβοη, Εῤλε- 
βἰαΉξς, Ρ. 283. 

λατρεύω ἀπὸ πὶ κιτολ.: 
Ίνο τπουρδῖβ τὰ ἰῃ 51. ΡΠ 5 πηϊηά: 
(α) ἴδε ἱπμεγίίδπος οὗ δἷβ γεϊ!ρίουβ Ἵοου- 
δοιουβῆε88 ἔγοπι ἢϊ8 ἐογείδιπεγθ, δηὰ (δ) 
πε οοπείπυϊν οὗ ἴδε τενεϊδτίοη οὗ αοά; 
πε βᾶπιὶῈ Ἰρδϊ ἰῃ ἴτε Νενν Οονεπδηΐ 88 
ἴῃ ἴῃς ΟἹ, Οαἱν ἔδγ Ὀγί ρῃίεγ. 
1 8ι. Ραυ! μβαὰ Ῥεεῃ δβκεὰ, νῃεη ἀϊὰ 

γου ἢἤχβε βεῖνε ἀοά δε ψουϊὰ πᾶνε 
δηδυνετεὰ, Ενεη Ὀεΐοτε ἀοὰ βερασαϊθὰ 
ΤΩΣ ἵτΟΠῚ ΓῊΥ τιοῖ τ᾽ 5 νοπ]Ὁ ἔος ΗἱΪ8 βει- 
νὶίςο. 8:. ῬΑ] ννᾶβ οοπβοίουβ {δὲ ἢς 
8 ἴδε τεβυϊε οὗ ρεπεγαϊίΐοηβ οἵ ἀοά- 
[εατίης ρῬεορίς. Ηἱἷβ ἰηδογη, πδῖυγαδὶ 
ἰπϑιίηςιθ ψεσε 411 ἰονγασάβ τῇς βεγνίςς οὗ 
αοἄ. (ὅ8εε Αοἴβ χχίϊ. 3, χχίν. 14; οι. 
χὶ σα; 2 Οος. χί. 22; ΡἢΪ]. 1]. 5). 

Μοτεονεσ ϑι. Ῥδὰ] δἰ ννᾶγβ τηδίπιδὶπεὰ 
τδαῖ τπε αοβρεῖ νν88 τῆς ἀἰνί πεῖν οτάδι ποᾶ 
86 416] οὗὁἨ ᾿υἀδαίϑπι; ποῖ ἃ πεν τε] ρίοη, 
Ῥυῖ (δε {1 Π]πγεπὶ οὗ “της ῥσοπιῖβε πηδάς 
οὗ αοἂ υπῖο οὖ ἐλίπετβ ᾽᾽ (Αςῖδβ χχνὶ. 6 ; 
8εε 4180 χχίϊὶ. 6, χχίν. 14). 

ἐν καθαρᾷ συνειδήσει: Οοτηρᾶτε [δε 
οἷαίπλ πα τηδίκεβ, Αςῖβ χχίϊϊ. σ, χχίν. 16; 
: Οος. ἵν. 4; 2 Οος. ἱ. 12; σἵ. Τἤεββ. ἰϊ. 
1ο; δηὰ ἴοσ ἴδε ἱδησυαρε δεῖε 8εὲ ποίδ 
οὨ 1: Τίπι. ἰ. 5. ὡς 8 Ὀεδβὲ τεηδεσεά ας 

νίπες- Μουϊίοη, Ογαι. Ρ. δόσ, ψῇεζς 
αἷί. νὶ. 12, αΔ4]. νἱ. το ἂζὸ οἰϊεά ἴῃ 

ΠΠπδιγαείοη). ὙὍὙδε ἘΝ. ἄοεν (8ο ΑΙ8} 
ἱπηρ ϊε8 τδαὶ τς σᾶυδβε ἔοσ τπαπκέυϊπαβδ 
ἰδ 1π6 υποελβίηρ παίυγε οὗ ὅ8:. Ρδυ]᾽ 8. 
τειλεηρσᾶποα οὐ Τἰπιοίῆυ; τῇς ΑΟΥ. 
ἐλαὲ (φμοά, Ν 16.) τεΐεγϑ τῆς οαυδβε ἴο ἴῃς 
τεπηετηγαηςε ἰἴ8ε}. Βοπι. ἱ, 9 8 ποῖ 8 
ῬΑγα]]εῖ ἰπβίδπος οἱ ὡς. 

ἀδιάλειπτον---δεήσεσίν μον: Α τερυϊᾶτ 
ερί βιοίασν ἔοσπηυΐα, 848 18 ενϊἀεηςεά Ὁγ 
ἴὔε ραργτὶ; ἰπουρῇ πο ουδὲ ἰῃ 51. 
Ῥαυ]8 οδβε ἰξ ᾿οσζεβροηάεά ἴο τελίϊινυ.. 
8εε δὲἰβ δε οὗ ἐξ ἴῃ σε. δηὰ εαπ Ατηνὶ- 
ἴᾶψε Κοδίπβοη, Εῤλεβίαης, ΡὈ. 37 54., 275 
544. εβρ. Ρ. 279, 54. οἡ ἴδε ἐογγγαἷδ μνείαν" 
ποιεῖσθαι, ἔτοπὶ ΜΗΙΟΙ τπ|8 ραββαξε ἰβ ἃ. 
τετηδγκαῦ]ε ἐἰρ αγρης τ 

γυκτὸς καὶ 8 ςοπηεςϊοα Ὀγ ἴδε 
ΕΙΝν. ν᾿ ἐπιποθῶν. Ιῃ τ ὙΠ εββ. ἰϊ. 9. 
ἐπ. το, τὰς Ρῆσαβε υπαυδβιϊ ΠΔΌΪΥ 18 σοῦ- 
πεοῖεά νῖ ἢ παῖ οἸ]οννΒ. Οὐ ἴδε οἴπες 
δαηά, ἰῃ τσ Τίπι. ν. 5. ἰξ ςοπι6β δὲ (δ δπὰ 
οδ εἴδυβε; δηὰ ἰῃ δὶβ ρίδος δες ΑἿΡ. 
οοπηεςοίβ ἴξ ἢ ταῖς δεήσεσίν μον. ΤΠ. 
ἰδ ςεστίδίἱν τίρμῖ, οα ἴδε ἁπαίοου οὗ ἵἱ 
ὙΠεββ. ἰϊϊ. το, ψἤεσε βεα ΜΙ] 4π᾽8 ποῖα. 
ΑΙἢ, δπὰ ΕἸ]. σοπηεςε ἰὲ ἢ ἀδιάλειπτον. 

ῳω- 

ἐπιποθῶν σε ἰδεῖν : ἃ Ῥαυ]ΐηε ἐεχρΊεδ- 
βίοη. ϑεε τεῆ ἰδεῖν 18 ποῖ ἐχργεββεά 
ἴῃ 2 Οοσ. ἰχ. 14, ὄρει 1. δ 1: 26. 

γει. 4. νη ---δακρύων : Ρατεῆ-. 
τηεῖςο αὶ. ἐξ Ῥαυ}8 ἰοηρίηρ τνγᾶ8 τηδᾶς 
Καδαπεσ ὉΥ Πὶβ τεςο]]δοϊίοη οὗ τς ἴξδγβ. 
Τιἰπιοίἢν παᾶὰ βῃεᾶ δὲ δεῖς 1.8ὲ ρασγιίηρ. 
850. ΟἾγγβ. ἤχεβ τῆς οοοαβίοη. νὰ δα 
τεπιϊπἀδὰ οὗ τῆς βοδῆς δὲ Μιϊεῖυβ, Αςῖϑ. 
χχ. 37. Βεηρεῖ, σοπχρατίηρ Αοίβ χχ. 19, 
τἈῖη 8 (πδὲ τεΐεσγεηςε 18 γαῖπεσ πιδᾶς ἴὸ Δῃ 
δδδίτυδὶ πιδηϊεβιδιίοη οὗ βίσοηρ ἐπιοιϊίοη. 
Αἱ δα εἴτις, δά ἰῃ πὲ ϑοοίειυ, τεᾶγβ. 
ΜΈΤο δ᾽] οννεὰ 48 ἃ τηδηἰ εδιίδιίοη οὗ ετλο- 
Ἰοη ποσὰ ἔγεοὶν ἴπλπ διηοηρβὲ τηοάεγῃ 
τλεη οἵ ἴδε ν εβί. 
χαρᾶς πληρωθῶ: Εοτ πληρόω νἱ ἃ 
εηἰτῖνα, ο΄, ἔοπ,. χν. 13, 14. [{ τΔκεβ ἃ. 
αἴ., Εοπι. ἱ. 29, 2 Οος. νἱϊ. 4, ζ΄, ἘΡΆ. 

ν. 18; δὴ δος., Ῥἢ1]]. ἱ. τσ, Οἱ. ἱ, 9. 
νεῖ. 5. ὑπόμνησιν ύν: Ηαυὲηρ᾽ 

δεέη γερμπάσά. Νοῖὶ ἴο ὃς ςοπηεοίεά 
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ἀϑεοί Τί, τῆς ἐν σοὶ " ἀνυποκρίτου πίστεως, ἥτις ᾿ἐνῴκησεν πρῶτον ἐν τῇ 
4 8εξ οιε. "μάμμῃ σου Λωΐδι καὶ τῇ μητρί σου Εὐνίκῃ, " πέπεισμαι δὲ ὅτι καὶ 
Ὁ4 Μεες. 

χνΐ. 9 
ΟὨΪγ. 

ν Εοωω. νἱϊὶ. 
38, χῖν. 14, χν. 14, νσ. 12. 
χα Οος. ἰν. σ7. 

ἐν σοί. 

ὙΠ δε οἴαυδε ἱπιπιεάϊδιεῖΥ ῥγεςοάϊηρ, 
88 ἘΝ. πὶ. ὑπόμνησις, ἃ γερπεκάεγ, ἐ.ε., 
ΔῊ ἃοῖ οὗ γϑοοϊεοιίίου βρεςοῖδ!ν εχοϊτεὰ 
ὌΥ ἃ ρατγιίουϊασ ρείϑοῃ οσ τβίηρ, τπυ8 
ἀϊῆειβ ἔγοπι ἀνάμνησις, ψὨΐοΒ ἰδ 8ε]ξ- 
“οτἱρίπδιεὰ (8ο Ασῃπιοηΐυβ Οταπηπιδιίςυδβ, 

υοῖϊεὰ ὉΥ Βεηρεῖ). ΕἸ]. σοταρᾶσγεβ ἴοσ 
ε τδουρδε Ἐρῆ. ἰ. 15. Εογ τδΐβ υ8εὲ οὗ 

λαμβάνω, ο΄ Κοπι. νἱΐί, 8, τ (ἀφορμὴν 
λ.), Ηεῦ. τ... 3 (ἀρχὴν λ.), χί. 209, 36 
{πεῖραν λ.), 2 Ῥεῖ. 1. 9 (λήθην λ.)). Τῇε 
ἴλοϊ τῃδῖ 51. Ρδὺ] τεοεϊνεά 1818 τεπιίηάεσ 
οὗ Τιἰπιοῖ γ᾽ 8 ἔα βυρρεβῖβ ἐπδὲ μετα 
“νεσα οἴδμες ἀβρεςίβ οὗ δἰβ οοηάυςι---Ρο5- 
ΒΟΥ 48 δὴ δάπηϊηϊδβισαῖοι--- νος ννετα 
ποῖ Ψ ΒΟΥ βαιβέδοϊοσγ. Ηἰἷβ υπίεϊρηεὰ 
ἔαιτἢ πιδάς ἃρ ἔοσ πιυς. 

ἥτις ἐνῴκησεν κιτιλ.: ἐνοικέω ἰδ υδεὰ 
ἐπ Εοπι. νἱϊ!. τ ἀπά 2 Τίπι. ἰ, 14 οὗ τῆς 
ἰπάνε!!πρ οὗὨ τῆς Ηοΐγ ϑρίγτε ; δηά ἴῃ 
ΟΟΙ. 11], τ6 οὗ πε ννοσὰά οὔ Οῃγίβι. [ἢ 2 
Οος. νί. τ6, ἐνοικήσω ἰ8 ὐδεὰ ἴῃ {πε 
αυοϊδείοη ἔτοπι [ψεν. χχνὶ. 12 ἴο ἐνπερι- 
πατήσω.ς Τίδοῆ. δὰ ΝΗ. τελὰ 
ἐνοικοῦσα ἴοι: οἰκοῦσα ἰπ Εοπι. νἱΐ. 17. 
Τιἰπιοῖμ γ᾽ 5 [Δ ννᾶβ Πεογεάϊίαγυ 88 δι. 
Ῥαυ}β ΨΆ8. πρῶτον ἀοεβ ποῖ πιεᾶῃ 
4ῃαι [,οἷβ ννᾶβ τῆς ἢγβϑι οὔ Ποῖ ἔατη τὸ 
Βανς ἐδίἢ, Ὀυς τας ἰτ ἄννεῖς ἴῃ Ποῖ, τὸ 81. 
Ῥαυβ Κπονϊεάσε, Ὀείοτε ἰὰ ᾿ἀνγεῖς ἴῃ 
Τιἰπιοῖθγ. [εἰ το ὃς οὐβεγνεά {παῖ ἰξ ἰ8 
ἱπιρ!ςὰ ἐμαὶ τῆς ΓΑΙ οὗἩἨ Οοά᾽Β ρΡεορῖε ὃδε- 
ἕογτς Ομγίβι ςᾶπις ἰβ ποῖ ἀϊβεγεπε ἴῃ κί πὰ 
ἔχου, ἋΑ 1} δἴτες ΟἸτίδε μδ8 οοτης. 

Ὦ: ῃ ἱπίδηςιε εαυϊναίεπι ἰῃ 
ἜΑΥΪῪ τοεκ ἴοσ μήτηρ, ἰ8 υϑεά ἴῃ ἰαΐεῖ 
Οτεεκ ἴοὸσ τήθη, ργαπάνιοίλεγ. Ιἴ οσουτδ, 
“0 ἴῃ 4 Μδος. χνὶ. 9, οὐκ ὄψομαι ὑμῶν 
"τέκνα, οὐδὲ μάμμη κληθεῖσα μακαρισθή- 
΄σομαι. 8εε Ααἶδο Μουϊΐοη δηὰ ΜΙΠ και, 
Ἐχροσϊίον, νἱϊ., νἱϊ. 56τ. 

ι: ϑίπος Τιπιοῖ γ᾽ 8 ἴδῖπες ννῶβ ἃ 
στεςῖκ, πὰ ἢίβ πποίμεσ ἃ 1ενεβ8 (Αςίβ 
χνὶ. 1), ννεὲ τῇῆδυ οοποϊυάς ἴπας 1,οἷβ ννᾶβ 
4ἢςε πηοίδβες οὗ Ἑυηΐος (8ες δῖ. ἰη Ηδϑι- 
ἱηρβ᾽ Ὁ. Β.). 

Εὐνίκῃ : 8εε δεῖ. ἰη Ηδϑιίηρβ' Ὁ. Β., 
θεῖε Τοοἷ ποῖεβ τπδὲ τὰς οὐυτγίου τοδά- 
ἱπρ οὗ οὐγεῖνε 25 ἱπ Αςἴβ χνὶ. 1, υἱὸς 
"γυναικός τινος ᾿Ιουδαίας χήρας, δἀπὰ {πε 
δβυδδεϊευκίοη οὗ χήρας ἴοτ ᾿Ιουδαίας ἰη 
σ᾽.» 14. “τᾶν ἐπιροάν 4 ἰγαὰππίοη οὗ 
δεν νἱἀονδποοά ᾿". 

πέπεισμαι: ΤΗς οΟἵδεῖ ἐχδιρῖς8β οἵ 51. 

6. “δι “ἣν “αἰτίαν " ἀναμιμνήσκω σε ἢ ἀναζωπυρεῖν τὸ 

ψ Κα νἱ!. 47), Αςἰδ χχὶΐ. 24, 4 Τίη. ἱ. 12, Τίς. ἱ. 13, Ηςθ. ἐΐ τσ. 
Υ Οεα. χῖν. 27. 1 Μαςς. χιϊΐ. 7 ΟὨΪγ. 

Ῥαυ}᾽ 8 υδε οὗ ἐμϊ8 ννοσὰ (βεε γε.) εῖνε πὸ 
ΒΌΡΡοτι ἴο ἴδε ποείοῃ οἱ Τάτι. ((ο]οννεά 
ὉΥ ΑΙ) δαὶ πέπεισμαι πεῖε ὯΔ5 ἴδε 
ἕοτος οὗ οὖσ 1 αὧνρρρ μγε, 1 ἀνε εὐσγίαΐη, 
ψ εη ψῈ βῆ το δἰπε ρεπεν ἴδδξ ννς 
ἀεβῖσε σεδδβυσᾶπος οἡ ἴῆς ροίηξ δῦουΐ 
ΜὨΙΟἢ ΜῈ ἜΧργεββ οὖσ Τσοτγίδιπέγ. [πη 41} 
τῆς ρῥίδοεβ ἴθ ψδΐοῦ 81, Ῥδαὺὶ! υδε8 
πέπεισμαι Πε 18 δηχίουβ ἴο ἰεᾶνε πὸ 
ἀουδε 48 ἴο δι8 οὐνῃ οεγετυδε. Νενεῖ- 
1ῃεῖεββ, ἴῃ τ 8 οᾶβο, [ἃ ννᾶδ φυϊῖς Ροββ: Ὁ] 8 
ἴοσ πἰπὶ ἴο ὃς Ρογίδοι! Υ οεγίαίη ταὶ υη- 
εϊσηςὰ ἔα δηἰϊπιδίεὰ Τἰπιοῖῃγ, ἀπά δὲ 
τᾶς βᾶπις τἰπις ἴο μᾶνε πιίβρίνίη 8 (νεσ. 7) 
88 ἴο Τιπιοι γ᾽ Β πλοσὰὶ οουταρα ἰῃ ἀεΔ)- 
ἰδ ὙΠ τῖεη. ν᾽ ε ΒυρρΙΥ ἐνοικεῖ δἴξεγ 
σο 

ες. 6. δι᾽ ἣν αἰτίαν: ποῖ 80 πιυς ἢ 
“Ῥεράυδβε 1 δὰ ρεγβυδάδὰ οἵ (πε υη- 
ξεϊρηοὰ ἐδιἢ " (ΤΠεΟΡἢ., Τβάτι.), 8, 
“Βεζαυβε (π8β [αι ἄοεβ οὗ ἃ βυγεῖγ 
ἅννεῖ! ἰπ τὰ ςε ". Υε δῖε πιοβὲ ἐγυ 
βιϊπιυαϊεὰ το ἡοῦϊς Δδοϊίοη, ποῖ ἤδη ψα 
Κηονν οἵδες ῬξΟΒΙε της νν6]} οὗ υ8, δυϊ 
ψ ἤδη {πεῖς ροοὰ ορίπίοη τλᾶκεβ υ8 τεοοῦ- 
πἶδε ἴῆς ρ᾽8 ἴο υ8 οὗ αοἀ 8 ρταςε. διῶ, 
88 ν»Ὲ}}] 28 βαϊνδιίοῃ, ἰ5 ἰῆς σίς οἵ σοά, 
Ἐρῆ. 1. 8. Εχοερὲ ἴῃ τπἰ8 ρῆταθε (8ες 
τεῦ. δηὰ Αςῖβ χχνίϊ. 20), αἰτία ἰδ ποῖ 
ζουπὰ εἰδεννῆεῖς ἱπ Ραμ]. [Ιἐ [8 σοπηπιοῃ 
ἐπ Μδῖι., Μασίς,) Ϊοδη, δηὰ Αςῖβ. 

ἀναζωπυρεῖν: [ἴπ ῬοΙδ ρίαςεβ οἰξεά 
π᾿ τεῆϊ--ῖμε ΟἿἿΥ οσουτγεποεβ ἰπ ἴδε 
Οτεεὶς ΒΙΌ]ε ---ἰὰς νετῦ ἰ8 ἰπιγαπβίεινε : 
δὶς, οἵ ἐλεὶν, τῤῥγὶέ γευϊυεά. ΟἾτγΒ. ννε]] 
οοπιρᾶγεβ Ὁ τῆς ἱπιᾶρε βυρρεβιοά Ὁ 
ἀν! ἣν (“" δεῖς ἰπῖο ἤἥδπις,᾽)) “ αυ! 
ποῖ ἴὰς ϑρίγιε," «τ ὙΒεβ8. ν. 19, ῆεσε ὉῪ 
“τῆς ϑρισίε "" 1ἰ8 πηεδηΐ Ηἰβ Ἵοπιαγίβπιδες 
ταδηϊ εβιδιϊοπβ οὗ νεῖν Κίπά, [τ ἰδ ἰῃ- 
τετεβιίην ἴο ποῖς ἰῃ τϊ8 ςοηπεχίοη δαὶ 
ἀναζωπυρεῖν φαντασίας ἰβ ορροβεά ἴο 
σβεννύναι ἰπ Μ. Απιοπίπυβ, νἱ!. 2 (φυοῖεά 
ὃγ Μειδβεεὶη). 

τὸ χάρισμα τοῦ θεοῦ : ΤῊΪΒ ἜΧρτεββίοῃ 
τείειβ ἴὸ τῆς βαϊνδιίοη οὗ ἴμε βου ὉῪ 
οά! 8 φταςς, ἰπ Εσηι. νἱ. 23, χί. 29. Τῆς 
ὩΔΙΤΟΊΨΟΙ δἰ σηϊβοδείοη, 88 πεσε, οἵ ἃ ΕᾺ 
εἰνει ἴο υ8 ἴο υδβε ἰο Οοὐ᾽ 5 βίου ἰ8 χάρι- 
σμα ἐκ θεοῦ, τ: Οος. νἱΐ. 7) ΟΥὙ ποτα ὉΒυ Δ ἢν 
δἰ ΠῚ ΡΙΥ χάρισμα. Τῆς ραγιίουϊλτ πδίυγα 
οὗ ἴδε εἰ πἰυδὲ ὈῊ ἀεϊεγπιίπεὰ ὉῪ {με 
ςοηξεχὲ. ἴπ {δῖ8 οαβε ἰξ ννδ8 ἃ ομιαγίβγγᾷ 
τὶ ννᾶβ Ἔχεζοίβεά ἰῃ ἃ βρίγιξ ποὲ οἵ ἔξατ- 



6--8. 

"χάρισμα "τοῦ "Θεοῦ ὅ ἐστιν ἐν σοὶ διὰ τῆς 
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5" ἐπιθέσεως " τῶν ε5:ε: Τίπ;. 
ἦν. τ4, δηά 

“ χειρῶν μου" 7. οὐ γὰρ ἔδωκεν ἡμῖν ὁ Θεὸς πνεῦμα " δειλίας,; ἀλλὰ Θοῖε βετα. 
δυνάμεως καὶ ἀγάπης καὶ “ σωφρονισμοῦ. 8. Μὴ οὖν ἃ ἡπαισχυνθῇς" σαι 4. 

ΒΉδετε οὐϊυ, 
τὸ " μαρτύριον ' τοῦ ' Κυρίου “ἡμῶν μηδὲ ἐμὲ τὸν " δέσμιον αὐτοῦ" ΝΤ 

ἡ Μεεκ νἱϊ. 8 
ἔϑεε: Τίπι. ΗΝ 14. Ε 8:-: ποίε. 

ΞΊκυΚε ἰχ. 26, Εοπα. ἱ. 16,2 Τίπ,. ἱ. τ6, Η Ὁ. χί. 16, τ΄. νεσ. 12. 

ς Ηετγεοηϊν, 
ποι ἘΧΣ, 

εϑεει Τί, ἱΐ. 6. 

Ἰ δουλείας 238, ἔννο οἴδετδ, ὨΙάγπγχυδ, Οἱ ἐπι. ΑἹ., ΟἾ συ 8.» ὉῪ ἃ οοπίμπβεά τεοο]ες- 
κίοη οὗ Εοπι. νἱῖ!. 15. 

ἔα ]ηθβθ. ες οἂπ βοδγοεῖν ὃς Ψτγοης, 
{δεη, ἢ ννεὲ δυρροβε ἴδε οδβιαγίβπια οὗ 
Δἀπκιηἰδιταῖίοη δηὰ συὶϊς ἴο ὃ6 ἱπ 8ῖ. 
Ῥδα}᾽ 8 πιϊπὰ γαῖμεσ (μη “τῆς ᾿νοτΐκ οὗ δῃ 
ενδηρε δε ̓̓  (οἢ. ἱν. 5). 80 ΟἾγγυϑβ., “ ἔοσ 
τοδί ϊηρ ονεῖ ἴῃς Οδυτοῇ, ἔος τὰς ννοσκ- 

ἱπρ' οὗ πχίγας!εβ, δηὰ ἕοτ ἐνεῦυ βεσγνίος ᾽". 
ἃ τῆς ἐπιθέσεως-- “μου: 86ες ποὶε οη 

1 Τίπι. ἵν. 14, οσε ἰτ ἰ8 Ροϊπεεά ουὲ 
τηᾶῖ ψα πᾶνε πὸ τρις ἴο δβϑυπιε ἴπδὶ 
Πλπάβ ννεσς ἰδιὰ ου Τιπιοῖδυ οπος ΟὨΪΥ- 
ὙΠυ8 ΑΟ(ἰΒ ἰχ. 17 δἂπά χὶϊ!. 3 ᾶἃγα ὑνοὸ βυς ἢ 
οςοδϑίουβ ἱπ 8ι. Ῥδυ}᾽ 8 βρίτίυδὶ 116. 
ΎΒετε πιᾶὺ ἤᾶνε Ὀεεη ΟἰΠεσβ. 

νει. 7. οὐ γὰρ ἔδωκεν ἡμῖν: Τῇε γάρ 
φοππεοῖβ τμἰ8 βιδίεπιεπὶ ἢ (ἢ ς ἐχβοσῖα- 
Ὄοῃ Ῥγεοβξάϊῃρ ἴῃ βυοὴ ἃ ΨΥ ἃ5 [0 βὺρ- 
δεβὶ (πὶ οὐ β ρίῆτ “το ὑ8᾽᾽ οἵἉ ἃ βρί τις 
οὗ ροννεσ ἰ8β ἴῃ ἰἢς βάπης ογάεγ οἵ δείῃ 
88 ἴῃε ομμαγίβυηαδ ἱπηραγιεὰ ἴο Τί πιο ὉῪ 
ἴδε Ἰαγίπρ' οἡ οὗ 8:. Ραυ] 8 βαπάβ. Τῆς 
υεβάοῃ [8, ἴθ, ΤῸ ννβοῖῃ [8 γείεσεηος 
τηδὰς ἰπ ἡμῖν) ὅγε οδῃ ΟὨΪγ τερίγ, ΤῆςἪ 
ΟΠ τίβείδη ϑοοιεῖυ, τεργεβεηϊοά ὃν τδε 
ΔΡροβῖϊεβ οὐ ἴῃς Πὰν οἵ Ρεπίεσοβε. (ΤΏςε 
δος. ἔδωκεν ροϊπίβ ἴο ἃ ἀεβηΐτε οοοδβίοη). 
ὙΒδη ἴτ ννγᾶβ ἴδδὲ τῇς ΟΒυγοῦ Ῥερᾶπ ἴο 
τεςεῖνε [6 ρονεῖ, δύναμις, νν»Ὡ ἢ Παά 
θδεη ργοσηϊβεά (1υκε χχίν. 40; Αὐοίβ 1, 8) 
δγ τδς Ινοτά, ἀπά γεδὶβεά Ὀγ τῃε δροβίῖεβ 
οοἰϊεοίνειν (Αςιβ ἱν. 33; 1 Οος. ἱν. 20, ν. 
4), ἀπά ἱπάϊνι ἀν} (Αςίδ νὶ. 8; τ Οος. ἰΐ. 
4:12 Οος. νἱ. 7, χὶϊ, ο). Ὑνμδίενεσ βρεοίδὶ 
οπατβπιδῖδ ἅτε θεδίοννεά οἡ ἴῃ πιὶπἰ βῖεσβ 
οὗ ἰδε Οδυτοῦ δὲ ογάϊπαδιίοη, ἴΠπῈνῪ δῖε ἃ 
Ρᾶτῖ οὗ ἰῃς βεπεῖζᾷὶ βίγσεδῃι οὗ τῆς Ῥεηΐε- 
οοβίδὶ ρἵξε νυ Βίο ἢ ἰ8 αἰνναγβ θείης ρουτεὰ 
ουἔ Ὁγ ἴξς Δβοδηάεά ἵογά. 

πνεῦμα δειλίας: [( 15 5ἰπιρίεβε ἴο τᾶΚε 
πνεῦμα μετα 48 ἃ ζοπῃρτεμεπεῖνε εααίνα- 
ἰεπὶ τὸ χάρισμα, 845 ἴῃ 1 Οοτ. χίν. 12, 
ζηλωταί ἐστε πνευμάτων. Οοὰ ἀἱϊὰ πο 
ἐηΐμσο ἑπίο μς ἡεαγγμίπεδς, εἰς. Τῆς φεη. 
δες πνεῦμα, ἰπ {π|8 πὰ ΒἰΠΉΠΔΓ 4868, 
Εοπι. νἱϊΐ. 1ς (δουλείας, υἱοθεσίας), χὶ. 8 
(κατανύξεω4), τ Οοτ. ἱν. 21, ΟΔ]. νί.Σ 
(πραύτητος), 2 Οοτ. ἱν. 13 (πίστεωε), 
ἘρΏ. ἱ. 17) (σοφίας, κ-τ.λ.), ΕΧρταδ5868 ἴῃ6 
Ῥιοταίηεης ἰάθα, ἴῃς ἴεῖπὶ πνεῦμα αἀάβ 
δε ποιϊίοη ἐδδὲ ἴῃς αυλίτεν βροκεη οὗ ἰ8 

ποὶ βεἰξ.οτἱρίηδιςά, Το ρεγβοηδὶ Ηοὶν 
ϑρισγίς 18 ποῖ πηεᾶπὶ ὑπ]688 {πε Τοηίεχί 
Ὡλπιε8 Ηἰἶπιὶ υπδιηδίυουβῖγ, 88 ἰθ Ερῆῇ. 
'. 13. 

δειλία: “εαγζείνεες, ἐἰιδάϊέν, ἰΐνιον. 
ΤὨΪ8 8 ἴδε σρῃξ ψογὰ μεῖς, 48 δονλείας ἰ5 
ἔπε τίρμε ννογά ἴῃ Εοπλον!.1.5. 1Ὸ 18 ουτίουβ 
τῆδι ἴῃ [νεν. χχνὶ. 36, υνῆεζε Β μδ5 δουλείαν 
Α ἄς. δΒᾶνε δειλίαν. 8εε αῤῥαγαί. εγίξ. 
ΤΠΒεῖε 88 δὴ εἰεπιεπὶ οἱ δειλία ἱπ 
ΤΙπιοῖδ γ᾽ Β παῖυγαὶ ἀϊβροβίτίοη νυν ϊς ἢ πχυδὲ 
Βᾶνε δε ῥγε͵υάϊοϊδὶ τὸ ᾿ΐ8 ες σπου ἃ8 
ἃ ὈΒυτοῖ στυΐες. Ἐς ἴμαὶ ροβίοη ἰ8 
πεεάεά (α) ἴοτοε οὗ οπαγδοίεσ, μοι 1 
τοὶ ηδὶ ΤΩΔΥ ὃς ἱπΒρίγθα Ὁγ σοπεβοίουβ- 
Ὧ688 οὗ ἃ ἀϊνίης δΔρροϊπαῃηεηῖ, () Ἶονε, 
ψΠϊοἢ 18 ποῖ βοῆηςββ, δηά () 5εἰ (ἀϊβοὶ 
1Ἰἴπα, ὑνμῖο ἢ 8 ορροβεὰ ἴοὸ 411 εαδὺ βεῖζ- 
ἰμάυ!ρεηος Ὑνῃϊο ἰβδαοβ ἴῃ ἰδχιν οὗ 
δἀπιιηἰδιίγαϊίοη. σωφρονισμοῦ: “οὐγῥοἰα ἐς. 
Βεῖϊες αοιϊίνς, 48 ἘΝ., ἀϊξοίῥιέπε, ἢτϑι οὗ 
8617, τῇεπ οὗ οἴδεῖβ. ὅ86ςε ΒΙ.88, Ογαρε- 
"παν, Ὁ. δι. 

γν. 8--ἰἰ. 2. Τῆε ᾿εδάϊης τπουρμῖδ ἴῃ 
τῆϊ8 βεοιίοη δῖε Θ τε ὈδῪ οὗ τεννασὰ 
δηὰ ᾿υάστηεης νοι ἰ8 ϑυγοῖὶν οοπλην 
(1, 18), (ὁ) τῆς υπτεαβοπδθ]εηεββ ἔβεγε- 
οτς οἱ οοννατάϊγ ββᾶτης (8, 12, 16), ἀπά 
(ε) τᾶς πεοςββ ἵν μα Τιπιοῖῃυ βῃπουϊά 
βψυλτὰ (με ἀεροδβὶξ ἀπὰ μαπὰ ἰξ οπ (14- 
ἴ. 2). 
ὃν ποῖ δϑῃαπιςεά, ἰπετεΐοσε, οὔ πε σοβ- 

Ῥεῖ τὸ νοῦ οὖς ᾿νοτὰ ννὰβ ποῖ δϑῇῃαπιεὰ 
ἴο ἰεδβιίν; Ὧοσ ὃς δϑδῃμαπιεά οἵ πιε, νῇο 
ὅτωι ἴῃ ῥγίϑοῃ Ὀεοδυδβε οὗ ἰεβείπηοην Ὀογηα 
τὸ Ηἰπὶ δῃὰ ἰξ. ϑῆδζε οὖσ βυβετγίῃρβ ἰῇ 
τῆς βισεηρτῃ ρίνεη ὉΥ Οοά, οβε ροννεσ 
ἰ8 ἀϊβρίαγεά ἰῃ πε Θοβρεὶ οἵ [1ε οὗὁἩ ψΪοΒ 
Ι1 νδ8 ἀρροϊπιβὰ ἃ ργεᾶςβετ. ΤὨΐβ 8 ἴδε 
ἄϊτεςι οςαι18ε οὗ ΓᾺΥ̓ Ῥγεβεπὶ ἰοῦ; ὃ 1 4πὶ 
ποὶ αϑῃμαπιεὰ; ἕοσ 1 κπον τῆς ροννεσ οὗ 
Ηΐπι ἰο ννοπὶ 1 μάνα οοπιηιίτεὰ πιγβεῖῖ 
ἰῃ ἴσυδῖ. ο γου ἱπιϊῖδῖς Ηἰ8β ΓΑΙ Πα 688 : 
Βυλτιὰ τῆς ἀεροβὶξε ςοπηπιτεὰ το γου. 1 
8πι Ὡοΐ Δ5κιῃξ γοῦ ἴο ἀο τῇοσε ἴδῃ βολδ 
οἴδειβ δᾶνεὲ ἄοπε. ΥὟΥου κΚηον Οπαβί- 
Ῥβοτὰβ δηὰ 88 ψοσκ ἃβ ψε]] 88 1 ἅο. 
Ὑ θη 411 τυὐτηεὰ τπεῖς ὈΔΟΚ8 οα πιε, Βς 
ψ 88 ποῖ δϑῃαπιεὰ τὸ πηᾶίκα ἱπαυϊγίεβ ἔοσ 
τλα; δηὰ, δπάϊηρ πιὸ ἰῃ ῥγίβοῃ, ἢς Ἷοοπ- 
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5 Τί. ἰδ. ἀλλὰ ἢ συνκακοπάθησον τῷ εὐαγγελίῳ κατὰ δύναμιν Θεοῦ, 9. τοῦ 
ᾧ τοὶ 
ΧΧ. 

ἱ οπι. νἱΐ!. 
σώσαντος ἡμᾶς καὶ καλέσαντος κλήσει ἁγίᾳ, οὐ κατὰ τὰ ἔργα ἡμῶν, 

48, ἰχ. τ:, ἀλλὰ κατὰ ἰδίαν ' πρόθεσιν καὶ χάριν τὴν δοθεῖσαν ἡμῖν ἐν Χριστῷ. 
ΕρΡΒ.ἴοατ, 
ἐλ. τ. 

ΒίΔπΠΕΥ οπεεγεὰ πὲ ὉΥ δἰ νἱβὶῖ8βι Μαν 
Οοά δ᾽ε88 Πίστη ἀπά δὶ ὃ γου, δε, 
ψεΐσοσης ἴῃς βιγεηριπεηίηρ ρτᾶος οὗ 
ΟὨγίβι, δηὰ ργονὶἀς ἴοσ ἃ βυσςεββίοη οὗ 
Βαϊ ΒΙῸ] τεδοῆεῖβ ἴοὸ ῥγεβεσνς ἱπίαςι τῆς 
βδογεὰ ἀεροβὶς οὗ τῆς ἢ. 

νει. 8. μὴ οὖν ἐπαισχνυνθῇς : ΤΗε 54γ- 
ἱπρ οὗ ]εβὺβ (Ματγῖκ νί1ϊ. 38 -- ἴκς ἰχ, 26) 
ΑΒ ΡῬΓΟΌΔΟΪ ἰῃ 5:. λυ] 8 πιηά. Ης 
Δα ἀς5 το ἰξ ἀραίη, 1. 12. ΤΣ δοσ. βυδ]. 
ΜῈ μὴ ἰοτθϊἀ8Β τῆς δυρροδβίοη ἰδὲ 
Τιποῖῆν μαὰ δοίυδι!ν ἄοηε ψδὲ 8ι. 
Ῥαὺὶ ννᾶγῃβ πὶπὶ ἀρδλίπϑι ἀοίῃρ (ὙΝ᾿πεῖ- 
Μουϊτοη, Ογανππιαγ, Ῥ. 6,8, δηά |. Η. 
Μουϊίοη, Ογανενιαν, νοὶ. ἱ. Ρ. 122 544.). 
8εε ποΐε οπ σ Τίπι. ἱν. 14. Ρεγβοηδὶ ἃρ- 
Ρεδὶβ ἃγε ἃ [εδίυγε οὗ [818 ερί8ι]ς οὐ. νεσ. 
13, ἰἰ. 3, 15, 11. 14, ἵν. ΩΣ, 2, 5. 

Μ' ριον τ. Κυρίου: ΤεΞέίνιον 
δογηδ ὃγ ομγ Τογά, Ηΐδβ νοτγάβ, Ηἰβ εἰ 1- 
(1] ἀπά ϑρίγιτυδὶ ἐθαοπίηρ, ὉῪ ΨΒΙοΒ 
ΟὨγίβιίαπν 888 ἱπῆμσεπ, τῆς ἰάεα18 
ἃπά ρῥγδοῖϊος οἵ δβοοίείγ. Τῆς ψεη. δέϊεσ 
μαρτύριον ἰ8Β Ὀεδὶ τΔκεη 88 βυδ)εςίίνε. 
8ες σ Οος. ἱ. 6, ἰϊ. σ ; 2 ΤΒεββ. ἱ. το. 
᾿ τοῦ Κυρίον ἡμῶν: 8:ε ποῖς οη τ Τίπι. 
ἷ, 14. 

ἐμὲ τὸν δέσμιον αὐτοῦ : ΤΙῖΒ ἀοεδ ποὶ 
τ δϑη ον4 νιαδ ῥγίξομευ ὃν ἐλ 1,ογὰ, Ὁυὶ 
οπδ τοὴο δείοηρε ἰο ἰδὲ Τογὰ απὰ ἰΞ α 
ῥνίδομεν ζ0γν Ητ: ταλι. ὙΒετα ἰβ ποιμίηρ 
Ἀρσυταῖίνε ἀδουϊ δέσμιος. ὅ8:. ΡΔυ] οΔ1}8 
Βίπηδε! ὁ δέσμ. τ. Χρ. ᾿Ἰησ. ἰη ΕΡΉΏ. {ϊϊ. 
Σ, δέσμ. Χρ. ᾿Ἰησ. ΡΠϊϊεπι. 1 δηά 9. 
Τῆς ἰάεα ἰδ πιογβ οἰβαγὶν ἐχργεβϑεά ἴῃ 
ὁ δέσμ. ἐν Κυρίῳ Ερῆ. ἵν. τ. Ης ἰδ ἃ 
Ρτίβοποσ; Ὡς ἰ8 αἷβο “ἴῃ ΟἸγίδι ". Τῆς 
ἐχργεβδίοη αἷ8ὸ βυρρεδῖίβ ἴἢς τδουρῃὶ 
τῶδι Πἰ8 βαγί!]ν ἱπιρσιϑοππηεης 18 ογάεγεὰ 
ὃγ ἴδε 1μοτγὰ, τοὶ ὉῪ πιαᾶθ,Ὶ Τῆς ῥσγεϑεηῖ 
οδρενὶν ἰδ αἰϊυάεὰ το ἀραὶη ἴῃ νεσ. 16 
διὰ ἰἰ. 9. 1ἰ ἰδ ποῖ ἰἢς βᾶπιε ἄρυτε 88 ἰῃ 
2 Οος. ἱϊ. 14, “ αοἁ νοι αἰνᾶγβ ἰεδάειῃ 
118 ἴῃ {τὶ απιρἢ ἴῃ ΟἸγίβὲ ᾽ 28 Ηΐβ ςδρἔνεβ. 
8εςε 1 ἱφδιίοοις οη ΟΟἹ. ἰϊ. 15. 
συνκακοπάθησον τῷ εὐαγγελίῳ: γοὶπ 

τς [ἐλ6 1ογὰ απὰ »ι6} ἐπ ΟἿ 9: εγὶνρ: 
ον ἐδξε Οοεξ: φδαλε. Μοτα ἴδῃ οὔςα 
ἴῃ τΠϊ8 ερίβεϊς 81. Ῥαδὺ] ἀεοίδτεβ [πδὲ ἢς ἰ8 
βυδετίηρ (πάσχω, νεῖ. 12; κακοπαθῶ, ἰΐ. 
9). Ηε Βδ8 βαϊὰ, “"" Βε ποῖ δδμασηδὰ.. .. 
οὗ τὰς"; ὃδυῖ ἢς Πᾶ8 ͵υ8ὲ σουρὶεὰ δε 
τεδεϊπιοην οὗ τῆς Ινογὰ νυ ἢἰ8 οννῃ ; δηὰ 
υσί μεσ οα (ἰϊ. 8) 1εβὺ8 ΟἸγίβὲ ἰ8 ποϊδά ἃ8 
ἴδε ρτελῖ {ΠΠυδιτδιίοη οὐ {με ἴανν, “Νὸ 
οΊσοββ, Π0 οζοόνν ᾽ν. 8:6 ποῖς ἴπεσε. [118 

Ὀεβὲ ἴμεη ἴο γίνε ἃ νἱάέσ γεΐεγσεπος ἤδη, 
Η ἀὸ ὁ συν ἐπὶ συνκάκοπαῦ: Τῆς 
Ν,, ϑυθεν μαγάσλεῤ τοὶἐκ ἰδε ροΞῤεῖ 

8 παρά! εβϑῖν μαγβῆ. ἴμε ἄλι. εὐ νοῶ 
γελίῳ ἰΒ τῃε ἀαέέυως σονενιυά!. 

κατὰ δύναμιν θεοῦ τηυδὶ Ὀε ςοηπεςίεά 
ψ ἢ σννκακοπάθ. ; ἀπά τἢἰ8 5υρρεβῖβ μὲ 
τῆς ροννεγ οὗ αοὰ εὶς πιδᾶῃ8 ῥοῖσεῦ 
εἰυεπ ὃγ σά, 48 ἴχ 2 (οσ. νί. 7, τ Ρεῖ. 
1. 5, “ἴδε ρονεσ {πὶ ννοσκείῃ ἰπ α8᾽" 
(Ερξ. 11}. 2ο), τῆς δβϑϑυγεὰ ροββεββίοῃ οὗ 
ΜΏΟ Ψουϊὰ ὕγαος ΤιποῖηνΥ ἴὸ βυθεγ 
βιαγάβῃϊρ. ΑἹ". δπὰ ΕἸ!., ζο]οννίης Βεηρεὶϊ, 
ἴᾶκε ἰδ βυδ)εςείνεϊγ : ἐὰδ ῥοισεν 9.Γ7, Οοά 
ἀϊδῥίαγεά ἐπ ομν ταϊυαίίοη (Ὧ5 ἰπ Ἐοτῃ. 
ἰοχδ; τ Οος. ἱ. 18, 24, ἰΐ. 5; 2 Οος. χίϊ!. 4). 
Βυι 8ι:. Ρδὺϊ οουἹὰ βολγοεῖὶν ἐχποτὶ Τίπι- 
οἱἣγ ἴο ἀϊβρίαν ἃ ἄερτεε οἵ ἑοτιἰτυὰς οοπι- 
Ῥαγαῦϊε ἰο αοά᾽ β δοῖῖνε ροννεσ, ΤΒε πεχὶ 
νεῖβε, τοῦ σώσαντος, κιτιλ,, 15 ποῖ ἃ 
ἀειδιϊεά ἀεβοσίρείοηυ οὗ Οοά᾽βΒ ρονεσ ἴο. 
βᾶνε, ὕυϊ 4 τεοδιηρ οὗ ἴδε ἕδος τδαὶ 
Τἰ πιο μά δου} εχρετίεποεά σά β 
βανίης δτᾶςε ἱπ ἴπε ραβδί. Ταὶΐδ οοῃδβίἀεγ- 
αἰίοη ψνουά βειπιυϊδῖε Τἰπι ΟΊ ἴο ραν 
ἴδε πηλη. 

Ψψει. 9. τοῦ σώσαντος, κιτιλ.: Τῆς 
ςοπηεοχίοῃ, 88 δᾶ8 Ὀδεη ι8ὲ τεπηλτκεά, ἰ8 
τὲ οὺγ τεοορπίοη δα οὖς Ὀαριΐϊϑπιὶ οὗ 
Αοὐά ΒΒ βανίηξ δηᾶὰ οδ᾽ης ρτδςς-- ς 
βανεά τι δηὰ οδἰεά υ8 αἵ ἃ ἀεπηΐίε ροΐπε 
οὗ τἰπης (4ος.)--ουρῆς το βίσεηρίπεπ οὖς 
[αἰ ἴῃ τῆς οοπιίηυδηος ἰη ἴΒ6 δυτγε οὗ 
Η!8 ριῆβ οὗ ρονεσ ἴο ;8. Οη τῆς ἱπδίβε-- 
δηος ἰῃ {π|8 στοὺρ οὗ ερίβιϊεβ οὐ Οοὰ 8 
βανίῃρ στᾶςε, δες ποΐεβ οἡ ἱ Τίπι. ἰ. σ, ἰΐ. 4.. 

καλέσαντος κλήσει ἁγίᾳ: Τὸ α ἀοὶν 
εαἰϊέηρ., ἱ.ε., ἴο ἃ ἰἰἶΐ οὗ Βοϊ᾽ης88, ἰ8. [ε58. 
διηδίρυουβ [ἤδη τοὐέθ α λοὶγ εαἰϊίηρ, 
ὙΠΙΟΝ πιῖρμς τηεᾶπ “ἃ οδ]]Πηρ υἱἱετεὰ ὈῪ 
ἃ Ἡοΐγ Οης,᾽" οἵ “ἴῃ ΒοΙγ ἰδηρυᾶρε"". 
κλῆσις ἀοεδ ποῖ Βετε πιδεᾶη ἐλε ἐπυϊίαείοη. 
(48 ἱπ ἔοπι. χὶ. 20), Ῥυϊ, ψΒεη αυλιῆεὰ 
88 Πέτα ὈΥ δῇ δάϊ., τὶ πιεδπβ ἴῃς οοηάϊτίοη. 
ἱπίο ψῃϊςἢ, οὐ τῆς ρύυγροβε ἴοσ ψῃϊοῃ, να 
δᾶνς Ὀεεη οδ᾽ϊεὰ (80 ἣ ἄνω κλ., ΡΒ]. 11}. 
14, ἐπουράνιος κλ., ΗςὉ. ἰἰϊ. χΣ; ἀπά οἱ. 
σ Οος. νῖϊ. 2ο). νε μανε Ὀεεη “"οδ]εὰ 
ἴο Ὀς βαἰπίβ,᾽" οπι. ἱ. 7, “" οΔ11δἀ ἰηίο ἔπε 
[εἸἸοννβδΐρ οὗ αοά᾿ 5 ϑοη,᾽" σ Οοσ. ἱ. 9. 

οὐ κατὰ τὰ ἔργα: Τῇς 5εητπιδηὶϊ ἰδ. 
τῆοτε οἰεασίν εχργεββεὰ ἰπ Τίς εἰ. 5, 
οὐκ ἐξ ἔργων . .. ἃ ἐποι ἷς.. 
ΎΠεῖς ἰβ Δη εοῆο ἰπ ὈοΓ ῥΐδοςβ οἱ ἴῃς 
Ποπίσονογβυ, πον ονεζ, σοποεγηίηρ ΟΥΚΒ 
δηά ρίᾶςε. Ῥεῖθδρβ κατά ἰ8 υδεὰ ἴῃ 1818. 

ποτ τ παν...» -π- οὕ σ“-- 
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Ἰησοῦ " πρὸ " χρόνων ἢ" αἰωνίων, 10. ' φανερωθεῖσαν δὲ νῦν διὰ τῆφι ΤΙ. 
Ὁ ἐπιφανείας " τοῦ " σωτῆρος " ἡμῶν " Χριστοῦ ΒἸησοῦ,} " καταργή- χνὶ, 25. 

σαντος μὲν τὸν " θάνατον "ἢ φωτίσαντος δὲ ζωὴν καὶ “ ἀφθαρσίαν διὰ τ πῖο, 

τοῦ εὐαγγελίου, 11. " εἰς "ὃ ᾿ἐτέθην " 

καὶ "διδάσκαλος.Σ 12. "δι᾿ "ἣν " αἰτίαν καὶ ταῦτα ᾿ πάσχω " ἀλλ᾽ 
ὼ "κῆρυξ "καὶ ἀπόστολος τ θοῦ ̓ 

1. ΥἹ, 
14. 

οὐκ " ἐπαισχύνομαι " οἶδα γὰρ ᾧ πεπίστευκα, καὶ " πέπεισμαι ὅτι ἢ Ν 
τ δυνατός " ἐστιν τὴν " παραθήκην μου " φυλάξαι εἰς " ἐκείνην " τὴν ο τ δας ἂν 

Εἰ 

τ (ος. ἷν. 5, ΕΡΆ. ἰἰΐ. 
ἔβες : Τα Ἰς ̓  ᾿ 
Υ ὅ8εε νες. 5. 

τ Τίπι. νἱ. 20. 

ἰϊ, τ4. 
ᾳ ΥΝ ἰοά. (4), 4 Μαοε. (1), ἔοαι. ἰἑ. γ, τ Οοτ. χν. 42, , 54, ΕΡΒἘ. νἱ. 

8εε νεςσ. 6. ῬΉσιε ΟἿΪ ΙΑ Ῥαδβιοταῖβ. υ Ρε. ΠΩΣ δι ἰδλόδςν 
ὙΜΊ ΚΕ χὶν. 31, ΚΟ. ἱν. 21, χὶ. 23, Τίς ἱ. ο, ι. δῦ. χὶ. 19, [45. ἰϊϊ, 2. 

Υ2ΤΒεβα. ὶ. το, 2 Τίς, ἱ. 18, ἰν. 8, 
χ 8εε 

180 ΜΙ" ΑὈ", ἅ, ε, βᾶ8. ; Ἰησ. Χριστ. ϑΟΟΌΟΕΟΚΙΡ, 41} ουγϑίνεβ, ὦ, 5, νῷ.» 80.» 
ὈΟΉ., ΒΥτΓ.» ἅΓΏ,. 

3 Αἀὰ ἐθνῶν (ἄοπι τ Τίπι. ἢ. 7), 11 ἐχσερὲ 3", 17. 

οἴδυβα ἴο τηλεὶς πιοσα νἱνί αν (ἢ ς δηςἐμεβἰ8 
ἴο ἴῃς πεχῖ, κατὰ ἰδ. πρόθ., ἰπ ΜὨἰσὮ 118 
186 8 τῖογα Ὡογπιδὶ. 86:εεῈ Ἐρῇ. ἰΐ. 8, οὐκ 
ἐξ ὑμῶν, θεοῦ τὸ δῶρον. 

ἀλλὰ κατὰ ἰδίαν πρόθεσιν, κιτιλ.: 
Τῆς ρίάος ἴῃ ΒΊΟΣ τπ6 ἀϊνίηα Ρυγροβα 
ἴοι τῆδῃ ὄδχργαββεβ ἰἴβεὶ ἢ ννῶβ ρίνεη ἴο 
ταδηκίη ἃ Ὀείογε εἰπλεβ εἴεγπαὶ ; πιδηκίηά, 
80η8 οὗ Οοά, Ῥείηρ δβυπιπιεά ὑρ, ςοποδη- 
«ταῖοά, ἰῃ τς ὅοη οὗ αοά, ψοτῃ ψε 
Κηπονν πονν 88 ΟἾσίδβὲ [εϑὺ8. [πὸ Ηἰπὶ νγ88 
Ρτεβεηῖ, σεγπι-νῖβε, τοἀεεπιεὰ ΠυπηΆΠΠΥ, 
ἴο ὃ6 τεδ] βεά ἴῃ γᾶοςεβ δηὰ ἰηάϊνι ἄν418 ἴῃ 
βυςσεεάϊης 4568. 

ννε Βανε βεῖς ἴδς βᾶπιε ἱεδομίηρ δδουῖ 
ἴδε ΟΠυτοῖ δηὰ ΟἸτίβὲ 85 ἰ8β τῆογε ἔμ} ν 
ξἴνει ἰπ Ἐρβεβίδηβ ἀπά Οοϊοββίδῃβ (8εε 
δβρεοίδι!ν ΕΡῆ. ἱ. 4). [π᾿ ἔοηι, χνὶ. 25 
τῆε ΔοιΠεδὶβ Ὀεϊννεεη ἃ το] ν νεϊ]δὰ ἴῃ 
τῆς ρΡαβὶ ἀπά πον υπνεϊ]εὰ, οἵ τηαη!εβιεὰ, 
ἰ8 ἐχρτεβϑεὰ ἰῇ ἰδηρυαρα νΈγΥῪ δ πι|8γ 
το ἴδδὶῖ οὗ ἴῇς ραββαρε ὑεΐογε υ8: κατὰ 
ἀποκάλυψιν μνυστηρίον χρόνοις αἰωνίοις 
σεσιγημένον φανερωθέντος δὲ νῦν. 

πρὸ χρόνων αἰωνίων: εχρτεδβεβ [86 
ποοῃ οἵ τπαὲ ὨΙΟΒ ἰ8 ἀπίεσιοσ ἴο τὰς 
πιοδὲ ταπηοῖς ρετίοά πῃ ἴῆς ρδβὲ σοηοεῖν- 
δῦϊ]ε ὈΥ δὴν ἱπιδρίπαθου ἰπδὲ ππδη Κηονν8 
οἵ. 

Ψεσ. το. φανερωθεῖσαν : ὅ8ες ῃοῖε ο 
τ᾿ Τίηι. ἴΠ|. τ6. Βεηρεὶ “8118 διεεπείοη ἴοὸ 
τε δὲ γυχιδροβίκίοη οὗ ἐϊμεέγία υεγδα: 
φενερωδεῖσεν, ἐπιφανείας, φωτίσαντος. 

διὰ τῆς ἐπιφανείας, κιτιλ.: 566 ΟἿΣ 
Τίπι. νἱ, 14. ΤῊς ἐπιφάνεια δεῖε πιυδί 
ποῖ θὲ τεζεγγσεὰ τὸ τῆς [ποδγτηδθοῃ, οου- 
βἰδεγεά 28 μανίηρ (δε ρίδος δἱ ἃ ρασιϊ- 
ουἷας πιοπηεῆς ἰπ ἔἰπις. [{ ἱποίυδαβ τ; 
ἴῇε ἐπιφάνεια Ὀεραπ ἴπεπ; δηὰ υ"]]] 
Ὅς οοπιϊπυοά, Ὀεσοπιίηῦ Ἔνεῦ Ὀγρῆϊοσ 
ἃηὰ εἰδάγεσ, ὑπ} [18 οοηδυπγηγδιίοη, ἴοῸ 
ΠΙΟΒ τς ἴοττα ἐπιφάνεια ἰ5 εἰξεννδοῖε 
τεβίγςιςά. 

καταργήσαντος : Υὲ ολπηοῖ, δεοᾶυθα 
οὗ ἰδε αὔβεποες οὗ δὴ δγίίοϊς δείογε ἴδε 
Ῥδθοι 168, βαίεϊν ἰτγαηδίαῖϊς, τολδη ἦέ 
γομρλξέ ἰο πομρλέ, ταῖμει (ἤδη, τοῖο 

ὀγοωρλὲ ἰο ποηρὰΐ, Αδοϊϊελεὰ ἄοεβ ποῖ 
ἐχρεςβ8 ἴῃς ἰγυτῃ. ΟἸ τ βιίδηβ 411 “ τδβῖς 
οὗ ἀεδίἢ ᾽ 88 {πεὶγ Μαδβίεσ ἀϊὰ (]0 μη νι. 
52, Ηεῦ. 1,. 9), ᾿πουρῃ ἴμεν ἄο ποῖ 
“866 ἰτ; δηὰ ποὺ ἃγζὲ οοηβάεπε παῖ 
πεν ἴοο ν»}}} Ὀὲ ““ϑανεά οὐ οἵ ἀδδιῃ " 
(Ηεῦ. ν. )). ᾿φδιΒ ἔοσ ἐπ επὶ 888 ἴοβι 8 
βιίης (Η 6. 11. 14,15). 1 πεεά ποὲ σαυδα 
ΔΩΥ αἰ θηςυ ΠΥ τὰ πέτα (ἢ υηάδοίπρ οὗ 
ἄδδιὶμ ἰβ βροίζεπ οὗ 48 ραβῖ, υυβογεᾶβ ἴῃ 
σ Οοσ. χν. 26, 54, ἰξ ἰβ “πε δ8ὲ ϑπἜΠΊΥ 
ἴῃαῖ 81|8}} 6 δροὶβμεά᾽" (βες Εδν. χχ. 
14. νε Βᾶνε ἃ ράδγαϊ]εὶῖ ἴῃ ]οδη χνὶ. 
χα, “ Τῆς Ῥτίπος οἵ τῃΐβ νοστὶά δδῖῃ Ὀθδη 
Ἰυάγεά", 

τὸν θάνατον: ΑἸξ,, ΓΟ] ον ίης Βεηρεῖ, 
8668 ἃ Βρεοΐδὶ ἔογος ἴῃ (ἢς αὶ. “28 ἰξ δα 
μαὰ βα1ἃ Ογεωρνε ἐἰ με". 

φωτίσαντος: ΤῸ7 ὃς ςοππεοίεά νἱτἢ 
διὰ τοῦ εὐαγγελίον. ΤΟΣ Οοβρεὶ ἰδ τπδὲ 
Υ ΨὨΙΟΩ τῆς ῥγέβεποα οἵ Οῇγίβε, τᾷς 
Ἰιρῆξ, 18 ἀρργεπεηάδεά. Τβδὶ ᾿ἰρῃὶ ἄοεβ 
ποῖ οζεαῖα [1 ἀπά ἱποοτγυριίοη; ἰξ ἀϊ8- 
Ρἶδγ8 ἴθ επλ. 

ζωὴν καὶ ἀφθαρσίαν: Ϊνωπογίαϊἐἐν οἵ 
Ἱπεογγμῤέίοη ἀςβη68 ἴῃς {γε τῆογε οἰ εαγῖγ. 

ες. τσ. εἰς ὃ ἐτέθην, κιτιλ.: 8εε τ 
Τίπι. 11. 7, ψεσς ἴπε86 ψνοτάβ τὸ α΄8ο 
ἔουηά, δηὰ τῆς ποίε οἡ σ Τί. ἱ. σσ. 

Μες. 12. δι᾽ ἣν αἰτίαν: {.ε., Ὀεοαυθε 1 
τὰ ἃ ὑγεδοῆεοσ οἵ ἴπε αοβρεὶ. Οὐ. ΟαἱἹ. 
ν. 11. 

οὐκ ἐπαισχύνομαι : Νοη εοπίμπαάογ. 1 
αν ποί ἀϊδξαῤῥοὶπίεα οὗ κεν ποῤδ, 5 ἴῃ τεῖ. 

πεπίστενκα. .. πέπεισμαι: Τῆς ρεῖ- 
ἔεςῖ8 μᾶνε τῃεῖγ υβυδ] ἔοσος. Εοσ πέπεισ- 
μαι βεε ἔοηι. νἱϊϊ. 38 ἀπά ποῖε ου νεζ. 5. 

τὴν παραθήκην μον ἰδ δεδὲ (ΔΚεη 88 
ἐλαὶ τολίολ 1 παῦυό ἀοῤοοὶίφὰ 707 Ξαΐε 
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τ 86ει Τίον᾽ ἡμέραν. 

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β Ι. 

13. " Ὑποτύπωσιν ἔχε "ὑγιαινόντων "λόγων ὧν παρ᾽ 
αϑοοι Τίπι. ἐμοῦ ἤκουσας ἐν " πίστει " καὶ " ἀγάπῃ " τῇ " ἐν ἢ Χριστῷ ἢ Ἰησοῦ. 
δὲ Τί. !, 14. τὴν καλὴν " παραθήκην] “ὁ φύλαξον διὰ Πνεύματος ᾿Αγίου τοῦ 
εϑέδι Τίτι." ἐνοικοῦντος ἐν ἡμῖν. 
νἱ. 20. 

ἀ 866 :Τίη. 
Υ. 21. ε οχῃ. νἱϊϊ. τσ. 

15. 

ἍΜαῖι. ν. 42,2 Τίπι. ἱν. 4, Τίς. ἱ. τ4, Ηεῦ. χἱϊ. 25. 

Οἴδας τοῦτο ὅτι ᾿ ἀπεστράφησάν με 

1 παρακαταθήκην 47, πιδηγ Οἴδετῖβ. 

ἀδεῤίηρ. Οὗ. τὰς βίογυ οἵ 51. ]οβη δηὰ 
186 τοῦδος ἔγοτῃ Οἴδτλ, ΑἹοχ. φκὶς Ὠέυες, 
8 42, φιοϊςὰ ὉγΥ Ευ8. Η. Ε. τϊ. 23, τὴν 
παρακαταθήκην ἀπόδος ἡμῖν. Ηετε τἴ 
ΤΕΔΏΒ “ΤΥ 800] οἵ “πηγβεῖζ,᾽"" οὔ. Ῥβ. 
χχχ. (χχχὶ.) 6, εἰς χεῖράς σον σο- 
αι τὸ πνεῦμά μον, Τὺκε χχί!!, 46, τ Ῥεῖ. 

ἵν. 190, 1 Τα88. ν. 23. Ταΐβ Ἴχρίδηδ- 
ὕοη οὗ παραθήκην Πατπιοπίβεβ δεβί ν τ 
ἐπαισχύνομαι, πεπίστενκα, ἀπά φυλάξαι. 
Τῆς ψΒοῖε νεῖβα πῶβ ἃ ρυγεῖΐγ ρεγβοπδὶ 
τεΐεσεπος. Νοιβίηρ δυῖ ἃ ἀεδβίγε ἴο γίνε 
παραθήκη ἴπε 84πὴς τηεληίηρ ὑνβεγενοῦ 
ἴτ οοουτβ (τ Τίπι. νὶ. 20, φιυ.; 2 Τίπι. ἱ, χ4) 
οουἹά μανε πιδᾶὰς ΟἾγγβ, ἐχρίδίπ ἰὲ Βετε 
85 “τῆς (αἰτῆ, τᾶς Ῥτοαςδίης οὗ τἰῆς αοδ8- 
Ῥεῖ", 80 Εν. π., ἐλαὲ εὐλίολ ἀξ λαΐλ 
εομρπέξοὰ μπίο πισ. “" Ῥαυΐυβ, ἀεξοαββυΐ 
Ῥτοχίπιυβ, ἄυο ἀεροβίία μαρεθαῖ : δἰΐθγιπ 
Ῥοπιλίπο, δἰϊεσιπὶ Τιπιοῖμεο Τοπητϊτεπ.- 
ἄυπι," Βεηρεῖ. ΤὨΐβ ὄχερεβίβ σοπηρεΐβ 
υ8 ἴὸ τεΐεσ ᾧ ἴο αοἂ τῃε Εδίμεγ. 

εἰς ἐκείνην τὴν ἡμέραν: Τῆς ἄδν οὗ 
ἡυάρπιεπι δηὰ δινασά, τ Οοσ. 111. 13. 

εἴτ. 13. ὑποτύπωσιν ἔχε: Α τεβυπιρ- 
το οἵ τῆς εχῃοσίδιίοη νῃ1οἢ νγὰβ Ὀγοκεη 
ΟΗ͂ 'ἴπ νεσ. 9. ΤῊ ΐδ ςοπιτηλπά ἰΒ διγί ον 

411εἱ το ταὶ τίς ἔο!ονΒ: ὑποτ. 
ν.--ἤἥκουσας οοιτεβροπάβ ἴο, ἀπά 

8 τδς βωλοήει εἐρτεξείοη δ, τ 
παρεθήκην; ε ζογγεϑροηβ ἰὸ φύ; ν; 
δηὰ ἐν πίστει---᾿ Ἰησοῦ το διὰ---ἡμῖν. 

ὑποτύπωσιν ὑγιαινόντων λόγων : Τῆς 
ἕεη. ἰβ ἰμαὶ οἵ δρροβίκίοῃ : ἃ ῥαέέεγη, 
8ι. οὗ ἴαἰτῃ, ἐχῤγεσοεὰ ἐπ τομπὰ τοοτγάς. 
τὰς ῬὮγαβε πιᾶσκβ δὴ δάναπος οἡ ἴδε 

ρφωσις τῆς γνώσεως (Εοηι. ἰΐ. 20) οΥ 
μόρφ. εὐσεβείας (2 Τίπι. [1ϊ. 5). [6 παρ- 
Εν δυρξεδβὶβ ἴπε ρονεσ οἵ Ὄχρδηβίοῃ 

πξ ἰη ἴῃς βιρίεβὶ ἀπὰ πιοβὲ ργίπϊεῖνε 
ἁορτηδίίς οτηλυ]85 οὗ της ΟἸ τί βεδη ἔ ἢ. 

4 ὯὨδ8 {με βᾶτηε βίσεηρίπεπεά βἰρπίῆ- 
οδίϊοη 88 ἰῃ τ Τίπι. ἱ. το, πεσε δες ποῖς. 

ὑγιαινόντων λόγων: ϑ8ες ποῖς ΟΠΣ 
Τίπι. 1. το. 

ὧν . .. ἤκουσας: ΑΙΐ. ποῖεβ ἰδὲ τῃε 
υϑεὲ οὗ ὧν ταῖπες πη ἣν ββονβ ἱμαὶ 
ὑγιαιν. λόγ. Δηὰ ποὶ ὑποτύπ. ἰ8 [με οΠίεῖ 
της ἴῃ 81. Ραυ]β πιϊπὰ. [ἐ ἰβ οὐνίουϑ 
παῖ Τἰπιοίδυ οουἹά ποῖ πᾶνε ἀδαγάὰ ἴῃς 
ὑποτύπωσις, ψὩϊςἢ ἰδ ἃ οοηοερὶ οὗ ἴδε 

τηϊηὰ εχργεββοᾶ ἴῃ τῆδην βουπὰ ψοτάβ 
Πελγά οπ νατιίουβ οοσββϑίοπβ. Αϑ ἴο (πε 
τρδηβίδιίοη, νου ϑοάδξη ἄρτεεβ ψἱἢ Ηοτῖ, 
Ψῆο ἰηβίβίβ οὐ “τῆς ογάεσ, (6 δῦβεποε 
οὗ τὴν, δηά {πε υβε οἵ ἔχε᾽" 45 ζοπηρο]Ππρ 
118 ἴο τεπάδγ, “ Ηοϊὰ 28 ἃ ραϊζεσγη," εἰς. 
ὙΤΠΐδ τεπδεσίηρ ννουϊὰ ἕλνους Ηοτῖ᾽Β οοη- 
εοῖυτε τῆλε “ΩΝ [8 ἃ ρείπιϊνε οοτγυρ- 
ἰίοη ἕο ΟΝ," ἱ.4., “Ἡοϊὰ 48 ἃ ρδϊζοσῃ 
οἵ βουπὰ νοτάβ ἰῃε ψνογὰ ψῃϊοἢ τπου Παδὶ 
Βεαγά,᾽"" εἰς. Βυῖ τῆς δὔβεπος οὗ ἴδε 
ἀτιίοὶς ἰ8β Βῃ ἢ ἃ πιαιιεὰ ἐεδίυσε ἴῃ ἴδε 
Ῥαβίοσαὶ 8 {ῃδι το ἀγρυπιεηῖ οδη ὃς δαβοά 
ου ἰξ Βεζα. 

Βεηροὶ ς 8118 αἰϊεπιίοη το ἴπε Ἵοὔδησε 
ἴῃ ογᾶες ἴῃ 11. 2. Ηετε, παρ᾽ ἐμοῦ ἤκου- 
σας, τε επλρδϑὶβ Ὀεὶπρ οὐ 81. Ῥδυ}᾽8 

ΤΒΟΊΔΙ δυϊποτίεν; ἴδετε, ἤκονσας παρ᾽ 
οὗ, Ὀεσδυδβε οὗ ἴῃς πε μεβὶβ θεϊννεεη 
κουσας Δηδ παράθον. 
ἐν πίστει, κιτιλ. : 86:6 ποῖς οὐ σ Τίη. 

ἷ. 14. ΤΙΐβ οἴδυδε τηυδὲ ὃε ᾿οἰπεά υἱτἢ 
ἔχε, ποῖ ἢ ἤκουσας, ΠοΓ ΜΙ ὑγιαιν. 
λῶν. ΟὨἶγ: ας ρίθεπ ἐμ ζαϊέλ, εἴς. (νοπ 

ρῶς τὴν καλὴν παραθήκην: ΤῊ Ἐ͵. Σ4. τὴν καλὴν π' κην: Τῆς 
λϊτῆ, νυ] ς ἢ ἰ8 ἃ ὑποτύπωσις ἴῃ τεϊδίίοη 
ἴο ἴῆε στονίηρ ἀρργεμεηβίοη οἵ ἰξ ὃν {πε 
ΟΒυτοῦ, 18 ἃ παραθήκη, ἀεῤοΞίέ, ἴῃ 186 
ςᾶ8ε οἵ δδςἢ ἰηάινίἀυλ!. Οπἡ ἴῃς ςοηπδβίδπς 
ερίεπεῖ καλός ξεετ Τίπι. ἱ. 18, πὰ οἡ 

κη 1 Τίηι. νί. 2οὅ.. ἼΠεῖε ἰ8 ἃ 
ΒΡΘοΙΑΙ ἔοτος ἱπ καλήν Πεῖε, 85 ἀϊβιϊπ- 
ευϊδίης τἰῃς ρῥτεοίουβ ἴδ ἔγοπι τὴν 

κὴν μον οἵ νεῖ. 12. 
ὑλεξον διὰ Πνεύματος ᾿Αγίον: φνλάσ- 

σειν ἰ8 πλοῖα ἴπ Δπ ἔμεν: ἐξ ἱπιρ]1ε8 Βεσα 
ἢπδῖ ρεζβενεγάπος; δηᾷ ἴπδὶ σδη οπὶγ ὕὲ 
δἰϊαϊπεὰ ἑπγουρῃ τς Ηοἱγ ϑρίσιε. Οοά 
ὕλυϑὲ Το ρεγαῖς ὙὙ]ῈΏ πιᾶπ, ἰξ τηδᾶπη᾿Β 
εὔοτί8 τε ἴο ὃ βυςοεβδίῃ!. ΟΥ̓ “Ννοτκ 
ουΐ γουγ οὐνῃ βαϊνδίίοῃ.. . . ἔοσ ἰϊ ἰβ αοά 
ψΒίοἢ ψοσίκεῖῃ ἴῃ γου ᾽ (ΡΏ]. 11. 12, 1.3). 

Πνεύματος ᾿Αγίου : ΤΗΐΒ νεῖξε δηὰ Τίς. 
1, 5 ἅτε ἴπε οπῖν ρίδςεβ ἱπ ἴῆς Ῥαβίογα[ 8 
ἴῃ ψΒϊοῖ τῆς Ηοῖγ ϑρίγις 8 πιεπεοηεά, 

Μετ. 15. οἶδας τοῦτο: ΤΠεῖε ἰ8 ἃ ρεῖ- 
Βοπδὶ Ἄρρθ8] ἔοσ [ογδίτυ ἴῃ τη 8 τετιϊηάεσ. 
Τῆς ἡ Πο]ε ραγάρταρῃ. ὑἱἘἢ [15 ἐχαπιρίεβ 
οἰτεά οἵἨ ἀϊδίογαϊ:ν ἀπά ἰογαῖῖν, 48 ἴη- 
τεπάεά 48 Δη οὐἦεςί Ιεββοη ἴο ΤΊ πιοίὮυ. 
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πάντες οἱ ἐν τῇ ᾿Ασίᾳ - ὧν ἐστὶν Φύγελος καὶ Ἑρμογένης. 16. " δῴη ε Ὅευι. χιἱ, 
ε ἔλεος ὁ Κύριος τῷ ̓ Ονησιφόρου οἴκῳ 
καὶ τὴν 'ἅλυσίν μου οὐκ " ἐπαισχύνθη, 17. ἀλλὰ γενόμενος ἐν 

Ῥώμῃ ᾿ σπουδαίως ἐζήτησέν με καὶ εὗρεν "---ἰ8, δῴη αὐτῷ ὁ 

Υἱϊ. 25. ὃ Ἦετε οὐἶγ, Ν.Τ. 

1 ἐπῃσχύνθη Μ΄ Κ. 
ἀπεστράφησάν με: Τῇε τεῆϊ., ννἱτἢ τῃς 

εχοεριίοη οὗ σμδρ. ἱν. 4, ἅτε ρᾶγβ᾽!εὶ τὸ 
τιι8 δε οἵ ἔπε νετῦ. 

πάντες τηυδὲ ποῖ Ὀε ρῥγεβϑεᾶ: ἰξ ἰβ 1ῃ6 
βυνεορίπες δββεγιίοη οὗ ἀεργεββίοῃη. [ ἴΐ 
μιδὰ ὕεεη ἜἼνεη ἀρργοχἰπιδίεϊν ἴσας, Τίπιο- 
τδγ ψουϊὰ μανε δά πο Ἵσδυσοῖ ἴο δάπηὶ- 
βῖεσ. Οη [δες οἵδπες μδηᾶ, βοπιειῃίηρ [εβ8 
βεζίουβ ἴπλπ δροβίδβυ ἔτοτῃ ἴῃς [δἰ τ ταν 
Ῥε «ἰ!υἀεά το, βαςἢ 48 ρεγβοηδὶ περίεοϊ οὗ 
τὰς ἀροβίὶε (οἷ. ἵν. τ6, πάντες με ἐγκατέ- 
λειπον, δηά τῆς οοηιγαβὶ οὗ Οηεβίρμοσιβ᾽ 
οοπάυςς Ψἰ18 ἐπεῖγα ἴῃ ἴμῈ πεχὶ νεῖϑα), ἃ 
της ΒΊΟΣ τὸ ὑνΒο βεα 51. Ρδὺ] Ὠγουσ ἢ 
τῆς Ὠαῖο οὗ σεπίυτίεβ οὗ νεπεγδίίοῃ 8εεπιδ 
Ῥαίηδ μαγά ἴο υπάετβίδπά. Βαϊ ἴἰ 18 
Αὐυπάληεν ρἱαίη τπδὲ ἀροβὶῖεβ ἀϊὰ ποὶ 
ἀυτίηρ {μεῖς ΠΠπτίπιε τεςεῖνε ἴπδῖ ππίνεγ- 
8] δπὰ υπᾳυεβιϊοηίηρ γενόγεηος ἔσοπι 
τπεῖς ἔε! ον»- ΟἸ γι βείδηβ συ ἢϊο ἢ ννε νουὰ 
μΒᾶνς δηϊεοεάβην βυρροβεά Ἵοουϊὰ ποῖ 
δανα Ὀεεη ἱΠΒε] ἃ ἔγοτη ἴθ. ΟΥ 3 
7οδη 9. 

οἱ ἐν τῇ ̓ Ασίᾳ : Αδ'α πιεᾶπβ ἴπε Βοπιδη 
Ρτονίηος, ψῃίςἢ ἱποϊυάεὰ Μγεία, 1 γάϊα, 
Ολγία, στεὰϊ ραγσὶ οἵ Ρμῃγυρία, ἴῃς Ττοδὰ, 
δηὰ τῆς ἰδἰαπὰβ οὔ ἴῃ σοδβί. 

ὙΠΐδβ βίδιεπηεηὶ 18 πιοδὲ παίυγα!ν ἐχ- 
ῬΙαἰηςεά οἵ 4 ἀεϊεοιίοη ἱπ Αβία οὗ παινεβ 
οὗ Αβἰα. Ρ]υπηπιεσ οοπ]εοΐυτεβ ἴπδὶ 81. 
Ῥαὺυ] πδὰ δρρ᾽εά ὃν Ἰεϊέεσ ἔτοπι Κοσης ἔοσ 
Βεῖρ ἴο βοπις ἰεδάϊηρ Αβίαιτὶς ΟὨ γί βείδηβ, 
δὰ μπαά Ὀεξη σεδιβεὰ. Οἱ οουτβα ἰξ ἰ8 
Ῥοββίδ!ε ἴπαὶ 851. ΡδὉ] γεέετγβ ἴὸ βοπιειῃίηρ 
τπαῖ μδὰ Ἄκεη ρίαςς ἰπ ἔοπιε (δο Βεηρεῖ, 
Ψ»ὴΟ σοπΊρᾶγοβ οἤδρ. ἷἱν. 16). Βαϊ αἰΐ τοῖο 
αγέ ἐπ Ασα ννουϊὰ ὃς ἃ δβἴίσδῃρε 8. οἵ 
τεξεττίηρ ἴο βοπὶς Αβίδβιίοβ ῆο ῃδά Ὀεδη 
ἴῃ Εοτῃς δηά πδὰά σεϊυσηςά ἴο Αβία; απὰ 
τπουρῇ οἶδας τοῦτο ἰ8 παίυγαὶ γ ὑπάοτ- 
βίοοά 85 ιεπ οπίπα, βοιηδιπίηρ οὗ ὑπο ἢ 
Τἰπιοῖῦν μδά πον εάρε ΟΠ ὉΥ τεροτσῖ, 
Ψ ολπηοῖ Ὀὲ βυτε τῃδὶ 81. Ρδὺ! ἱπιεπάεᾶ 
δεῖς ἴο ἀϊδβεϊπρ ϊβῃ οἶδας ἔτοπὶ γινώσκεις. 
Ῥεῖπαρβ ἴτε ἀείεςτίοη μαά ἴδκεη ρἷδος 
ἀυγίὶπρ δῇ ἀῦβεηςε οὗ ΤΙ ποῖ ἔγοπι Αβίδ. 
Νοιδίης εἶδε ἰ8 Κπονῃ οεγίδι εἶν οὐ Ρἢγ- 
ξεῖυβ ἀπὰ Ηεογπιορεῆαβ. 

Ψψεῖ. 16. δῴη ἕλεος, κιτιλ.: δίδωμι 
ἕλεος, [κε εὑρίσκω ἔλεος, ἰ8 ἃ Ηεὐταίδπι, 
8:εε τε. Τῆς οοττεϊδεῖνε, λαμβάνω ἔλεος 

ΤΈρΒ. νἱ. 20. κ 866 νες. 8. 

1 

ὅτι πολλάκις με ἢ" ἀνέψυξεν ἵκει 

13, ΧΙΙΧ. 
ἜΠὼ 12, 

ἷς, 
ΤἼαΚο νἱῖ. 4, ῬΏΪ]. 1, 28, Τίς, 11}, 13.. 

3 σπουδαιότερον ὈςΚΙ,; σπονδαιότερως Α, ἴννο ουγείνεδ. 

οὐουτθ Ηδςῦ. ἱν. 6. ποιεῖν ἔλεος μετά 
τινος ([υκε ἰ. 72, χ. 37; 148. ἰΐ. 13) 5 ἃ 
Θἰτα δ Ρῆγαβε. Ἡδσσε, ψγὲ βῃουϊὰ β8δυ, 
Μαν Οοἀ δίεε5 0 απὰ 50. ἔλεος ἀοεβ. 
ποὶ οοτσζεβροπά ἴο ΔηΥ δρεςϊαὶ βίη. 
τῷ Ὃν. οἴκῳ : ΤΙΊΒ Πουβεμο ] ἁ ἰβ βαϊυϊεὰ 

ἴῃ ἰν. 19. [τ 15 πιοβὲ πδῖυγαὶ ἴο βυρροβε 
ἴπαῖ Οπεδίρδογυβ πἰτηβεὶ τνᾶ8 ἀθδά, θοιἢ 
ἔτοπι τπ|8 ἐχργεδβίοῃ ἀπά ἴτοπιὶ ἰῃς ρίουβ 
νΣἶ 88 ἰῃ νεῖ. τ8. Ῥχδγοσ ἔοσ Ἰἱνίηρ ἰτίεπάβ 
18 ΠΟΙΙΏΔΙΪΥ δηὰ παιυγα!ν ἱπ τεψασὰ τὸ 
οὐ͵εςῖβ ψψὩΐϊο ἢ Ὁ} Ὀς τεα] θά ἤεσε ἴῃ 
ἐλ, Τῆς ενίάεηςε οὗ 2 Μδεος. χίΐ. 44, 
45, ῥτονεβ ἱμαὶ δὴ ογίπῃοάοχ εν οἵ οὖσ 
Ιοτά 5 ἔπιε οουϊὰ πᾶνε ρῥγαγεὰ ἔος (δ8 
ἀεαὰ. Α [}1 ἀϊδουβδίοη οὗἩ (ῃς υςδιίοη 
ταυβὲ οπλῦταος ἃ ςοπεδίἀετγαιίοα οἵ τὰς 
δηδὶ σαυδε οὗ ργάγεσ, δηὰ οἵ (ἢς πδίυσγς οὗ 
τπαῖ νΠΙο ἢ να 0411] ἀεδλῖῃ. ὅες τεῆ το 
τεοςπὶ ᾿τετδίυσε οα 1818 βυῦ)εςὶ ἰπ ΜΙ]- 
τς ἃτῖ. Οπεείῤλογης ἴῃ Ἠδβιίη δ᾽ 

ἀνέψυξεν: Τῆς οοπιρτγεπεηβῖνε ἔεγη, 
γεγες ἐχρτεββεβ ἴῃ ποιίοη δάπιἰγαῦ!γ. 
ὙδεΥγ ἅτε ““ἴῆς δ]εββεὰ οὕ Οοὰ δε 
Ἑαιδβον᾽" το πολ ἴῃς Κίηρ 8}4}} βᾶγν, 
“41 ψὯβ ἰπ ῥγίϑοπ, ἀπά γε Ἴοαπὶε υηΐϊο 
τὴ ᾿" (Μαῖϊ. χχν. 36, ὅ8εὲ Ἡεῦ. χ. 34, 
χὶ, 3). Εογ 8ι. Ραυ 8 ἀρργεοϊδιίοη οὗ 
18ς ΡΙεδβυγεβ οὗ ἔπ επάϊγ ἱπίεσοουβε, βες. 
Εοπι. χν. 32, 1 Ὅὐος. χνΐ. 18, 2 Οος. νὶΐ. 
13, ΡΒΙ]Εηι. 7, 20. 

ὕνθη : Εοτ ΟΥεῖ ἐχδῃιρ]εβ οὔ τῆς 
αὔδεπος οὗ ἴδε ἰεπιροσγαὶ δυρπιεης οἴ. 
[υκε χί!. 13 (ἀνορθώθη Α Β Ὁ, Δ ἢ 
χχὶν. 27, ]οβῇη νὶ. 18, Αοἴβ ἰϊ. 25, 
Εοπι. ἰχ. 29 (ὁμοιώθημεν ΑἙἘ ΟῚ, Ρ). 

νεῖ. 17. γενόμενος ἐν Ῥώμῃ: Τῇε. 
τείεσεμος 18 τηοδὲ {ἰκεὶγ τὸ ἴῃς ἀροβεῖς᾽ β. 
Βτδὶ Κοπιδη ἱπιρσγίδοησηεης, ἘΡΏ. νὶ. 20. 
Ὑνδίςβενες ἐξ τννᾶβ, πολλάκις ἱτηρ] 168 τδδί. 
τ Βαά ᾿δβεϑὰ βοπης {ἰπις. 

Ννες. 18. [εἰβ τπιπιδίεσίαὶ Ποῖος τνα 
εχρίαΐῃ ὁ Κύριος, ἴῃ τῇ 8 νεῖβε, οὗ αοάὰ 
τῆς Εδιίπεσ, τῆς βϑουτγος οὗ Ἰαάρτηεηι, οσ οὗ 
αοά δε ὅ8οη, ἴῃς ἱπβίσυταεηῖ οὗ Ἰυὰρ- 
ταεπῖ, [{ἰ|8 ζλτοξειοπεά ἴο βδυρροβε τμδὲ 
ἴδε τερεδῖεά Κύριος . .. Κυρίον τεΐες ἴὸ 
ἀϊθετζεπε ἀϊνίηε Ῥειϑοπβ. ΗἩυτδετγ᾽ Β ἐχρὶ., 
[ο]οννεὰ ὃν ΑἸΖ,, ϑεεστηβ τῆς Ὀςδβέ, ἴδ ὁ 
Κύριος μαὰ Ὀεςοπὶς 80 Τοπῃρ εἴεῖν ἃ ἴοι-- 
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“ἢ Θεῷ. χίχ. Κύριος " εὑρεῖν “ ἔλεος παρὰ Κυρίου ' ἐν " ἐκείνῃ " τῇ " ἡμέρᾳ---καὶ 
19, Νυτ. 
ΧΙ. 15, 

ἔχ, ἰῇ, 

ἴδ᾽.) ἰκ 

γεγ. Ὥ 
12. 

ὁ σ Ῥεῖ. ἱ. 12, ἱν. το, τὶ δος. 
«ἂ τ Οοε. χν. 9, 1 Οος. ἰΐ. τ6, ἐἰΐ, 4. 

αϑεε: Τίη,. ἱ. 5. 

ὅσα ἐν ᾿Εφέσῳ " διηκόνησεν, βέλτιον σὺ γινώσκεις. 

11. τ. Σὺ οὖν, "τέκνον μου, " ἐνδυναμοῦ ἐν τῇ χάριτι τῇ ἐν 
Χριστῷ Ἰησοῦ" 2. καὶ ἃ ἤκουσας παρ᾽ ἐμοῦ διὰ πολλῶν μαρτύρων 

᾿ταῦτα " παράθου πιστοῖς ἀνθρώποις οἵτινες ἱκανοὶ ἔσονται καὶ 

Ἀϑεε: Τίς. ἱ, 12. ς ϑεε: Τίω,. ἱ. 18. 

τεῷ Ὁ", ἁ, ε. 

σαυΐλ τμᾶὶ πὲ τεούσσεπος ἀϊά ποῖ βεθπὶ 
Βασβῆ. 

καὶ ὅσα κιτιλ.: Ταὶδ οἴδλυδε ἰβ Δη 
Δ Ποτδουρῃῖ, 

διηκόνησεν : Τῆς νετῦ ἰβ υϑεὰά ὙΠ ἃ 
Ρετζίεςεγ φεπεγαῖὶ τοΐεγεηος πεσε, ἃ8 ἱπ 
Ἡεδθ. νὶ. το. 
βῶτιον: Τῆς οοπηραγαῖῖνε μετα ἰβ ἰπ- 

«εηβίῖνε οσ οἰαῖίνε. ὅες ΒΙδαβ, Ογανρερίαν, 
Ὁ. 33, 141,142. ΟἾΒΕΓ ἜΧδιηρῖεβ γε ἷἱπ ὲ 
πῆρ 11, χ4ᾳ (Τίδο ἢ.) ἀπά ἱπ ἴδε Βςοεῖνεά 
Τεχὶ οἵ νες. 17 οὗ (δϊ8 ομαρίεσ. 
ΟΗΑΡΤΕΕ [1.-πνεσς. τ. σύ: εἰρβαῖῖς, 

δίῃ : Τίπι. νί. στὰ δηὰ οἢ. 11. το; ὃυῖ τ 6 
ΜἄΡΡεδὶ ἰβ ποὶ ῥγίπλδγν ἐπδὲ Τἰπιοῖ 
δῃου!ά ἱπιϊϊαῖα Οπεβίρβογαβ, οὐ ἰθάσγη ὈΥ 
ἴᾷς εχαπιρὶς οἵ ῬΒγρεῖίυβ ἀπά Ἠετζπιο- 
ϑεπεβ, Ὀυϊ τλῖπεσ τηδκβ ἴῃς ἱπιεηϑιεν οὗ 
ἴδε δροβεῖς᾽ 8 δηχίεϊυ ἴογ τῆς ἔαϊυτε σοη- 
ἄυςι οὗ ΤίἰπιοίΥ ἱπ [Ὡς ΟΒυτοῦ ; δηά 
Βἰ ΠΑ ΥΥ οὖν ἰ8 τεϑυπιρίϊνε οὗὨ 411 τῃ6 
“ςοπίἀεγδείοπβ πᾶ Ἄρρεβὶ]β ἔοσ Ἰουδὶεν ἴῃ 
οΒδρΡ. ἱ. 

τέκνον : θεὲ ποῖε οῃ σ Τίπ). ἱ. 2. 
ἐνδυναμοῦ ἐν, κιτιλ.: Υἷῇε τδουρῃι ἰ8 

τεβυπιεὰ ἔγοτῃ ἱ. 8, 9, Δῃὰ εχραπάςὰ ἴῃ νν. 
3-13. Τῆς οἰοδεβὲ ρδγδὶ εἰ ἰ8 τπδι᾽ ἴῃ 
Ἐρῆῃ. νί. το, ἐνδυναμοῦσθε ἐν Κυρίῳ, 
ἡττολ, 866 ποίβ ου 1: Τίπι. ἱ. 12 δηὰ 
τεῦ, εβρ. οπι. ἱν. 20, ΡὮ]]. ἱν. 13. 
ΑἸπουρἢ ἐπε νετῦ 18 ραββίνε, 85 ἰηἀςδιεὰ 
ἴῃ τῆς ΕΑΙΝ., τἰᾶοβε ψῃο ἄγε, οσ Ψῆο δῖα 
εχπῃοειεὰ το ὕε, βίγεηριπεπεὰ ἂτε ποῖ 
τ οτΕΙν Ῥαββῖνε τες ρεπῖβ οὗ δη ἰπῆπεπος 
ἴτοπὶ νους. ὙΠε ἃς οὗἉ τεςερείοη ἰη- 
νοῖνεβ τηλπ᾿ δ οο-οροσγαϊίϊοη ἢ Οοὰ. 
Οοπιρᾶσγε “ Αὐἱάε ἴῃ πιε, δηά 1 ἴῃ γου ᾽᾿ 
((1ὁδη χν. 4. ΤΒε ρεγέεςιίοη οὗ ἀοά᾽ β 
Ῥοννεσ 18 οοπάϊεϊοηεὰ ὃν ἴδε νγεᾶκηςββ οὗ 
ήδη (2 Οος. χίϊ. 9). 

τῇ χάριτι τῇ ἐν Χρ. ᾿Ἰησ.: Τῇε ἴνο 
Ῥᾶββαξεβ, 2 Οὐοσ. χίϊ. 9, δηὰ Ερῆ. νὶ. 1ο, 
.«ΔΙ]υἀεά το ἱπ δε ἰαϑὲ ποῖε, ἐχρ᾽ δίπ (18. 
ανγαρο ἴετε 88 [18 5ἰπιρίεϑε τῃεοϊορίοαὶ 
τλεληΐη, 848 ἴδε ἀϊνίπε Πεῖρ, ἴδε υη- 
ταεσίτεὰ ρος οἵ Δβεϊβίδηος (δὶ σοπλθβ 
ἥτοπὶ αοά. 

Μεσ. 2. ϑ8ὲε. Ρδὰἱ] ἰβ ἢετε σοπιετηρ]διπς 
«Ὧι Δροβίοϊοδὶ βυςοεβδίοη ἰπ στεϑρεοὶ οὗ 

ἐεδοδίηρς ταῖμες ἤδη οὗ δάπικϊηἰβισαιίοη, 
τ ἰδ ηδίυγαὶ τπδὲ ἰπ τῃς οἰγτουπιδίδηςεβ οὗ 
τὰς ῥείπλεῖνε Οπυγοῦ τῆς δυΠάϊηρ υρ οὗ 
οοηνοζίβ ἰη ἴῃς ἔδί δῃου!ὰ πανε οςουρίεὰ 
ἃ ἰαγξεῖ ρίαδςε ἱπ τῇς ΟΠ τίβείδῃ οοπβοίουβ- 
688 (δᾶπ {δε ζυποιίοπβ οὗ δὴ οβῖοϊαὶ 
ταϊηἰβῖγυ; δὰῖ τΒς Πίδβίοσίοδὶ σοπείμυ Υ 
οὗ τδς πιϊπίβεγυ οὗ ογάδσ ἰβ οὗ οουζβε ἰῃ- 
νοϊνεὰ ἰπ ἴδε ἀϊγεστίοη μεσο. 8:. Ῥδυ] 
ψουὰ ἤανε ὕδεη βυγρτίβεδ ἰΓ ΔΩ ΟἿΟΣ 
ςοποϊυδίοη παὰ Ὀδεεη ἀγαννῃ ἔτοπὶ 8 
ψογάβ, [ἢ ΔηΥ ολᾶδβε, ἰς Ῥτονίάεηος οἵ 
αοὰ βεεβ ἔυσῖ μεν ἴμλη ἀο Ηἰ8 βεγνδηῖβ. 
ἃ ἤκουσας παρ᾽ ἐμοῦ: 5εε ποῖς οἱ. 

13. 
διὰ πολλῶν μαρτύρων : ποῖ ῥέεν »"μξος 

ἐεςίες (Ναὰ]ρ.), Ὀὰϊ εογανι νεμ ἐς ἐδσέϊδιω5 
Τεσι. ἐς Ῥγαεξεγίῤῥί. 25). Τμε υδυαὶ 

( τον ἴοσ “ἱπ τὰς ἔδεξης ΕΣ τη εβδεβ᾽ 
ΠῚ ὕρων; ὃδυϊ εῶν τύ 
" π ἔνατα ῬΙυίάτο ἢ (δες ἘΠΙΔ Ν 
οε.). 

Ἧς διὰ ἰ5 παι οἵὁὨ Δοσοπιρδηγΐηρ οἷτ- 
ουπιδίδηςεΒ. Τὴεςε ταΐεγεηοςς ἷἰβ ἴὸ ἃ 
8οίεπιη ἐγαάέ(ο οὗ ἴλε εββεηια 8 οὗ ἴδε 
(τ οα ἔπε οσοαβίοη οἵ Τιπιοῖ γ᾽ 8 οἵ- 
ἀϊπαιίοη, γαῖ μεσ ἴδῃ 8 Ὀαριίδη. Ὑῃα 
ἔοττλεσ τεΐεγεηος β8εεπὶ8 οἷθᾶγ ἔγοτῃ ἴδ6 
Ῥάαγα! οὶ ἄγαννῃ Ὀεῖννεεη 85ι:. Ῥαὺ} 8 ̓οπὶ- 
ταῖταὶ οὗὐἠἨ τῆς ἔδλιεῆ το ΤιπιοῖῦΥ δηά 
Τἰπιοῖμ ν᾽ Β οοπιπία] οὗἨ ἰξ ἴο οἴδεῖβ. 
Ου ἴδε οἵπες μαπά, ἃ Ἵοοπηραζίδβοῃ οὗ 1ἱ 
Τίπι. νί. 12 ἔδνουτβ (Ὡς νἱενν (δι τὨὶ8 
τεΐεσβ ἴο ἃ ξογπιαὶ ρυδ]ὲίς ἱπβισυςτίοη δὲ 
Ῥαριίβπι. Εεδβοηβ ἤανε ὕδεη δἰγεδάυ 
βυρρεδιεὰ ἀραῖϊπδὲ ἴῃς ἰδεπεϊβοδιίοη οὗ 
τδε Ἰαγίηρ-οη οὗ μαπάβ οὗ 1: Τίπι. ἱν. 14 
νὴ ἰδδὶ οἵ 2 Τίπι. 1. 6. Οἰδεγινῖβε ἱξ 
ψνουά θὲ παῖυσαὶ ἴο βυρροβε ἴπδὶ {δε 
"αΉ} τοἰέπσοεδες Μεῖε ἴῃς τηεπηδεῖβ οὗ 
πε ῥτεβουίοσυ ψν πο ννεγε Ἰοϊηεὰ ψεἢ 51. 
Ῥδὰὶ] ἴῃ τἰδς οτάϊπδιίοη οἕ Τιπιοίῆγ. Βαυῖ 
ἴδετε ἰ8 πὸ τεᾶϑοῦ Ὦν ἴδε τεΐεσεπος 
βϑῃουἹά Ῥὲ πυϑ τεβιγίοιεᾶ, Τῆς δςιίοη 
ΨᾺ8 ἃ Ρυδῖίς οης, “ἰπ ἴδε ἕδος οὗ δε 
ΟΒυγοῖ ᾽ν. 80. ΟἾγυβ., “ Του Παβὲ ποῖ 
Βελγά ἴῃ βεοζεῖ, ποῦ αραγῖ, Ὀυϊ ἰῇ τς 
Ῥίεβεηος οὗ τηδηυ, ἢ 411 ορεῆπεββ οὗ 
ΒΡεςοΒ ᾽". Τῇῆὲε νῖενν οἵ ΟΙἸεη). Αἴεχ. 

ΗΕ πο σι ΚΠ τ ὐὐὐοοΤ 
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ἑτέρους διδάξαι. 

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ 8 161 

3. ᾿"Συνκακοπάθησον' ὡς καλὸς “στρατιώτης ε βεε 4 Τί. 
Χριστοῦ Ἰησοῦ.2 4. οὐδεὶς " στρατευόμενος ἢ ἐμπλέκεται ταῖς τοῦ ( ετε οἱἷν 

ἰδ Ραυϊ. 
᾿ βίου " πραγματίαις, ἵνα τῷ ' στρατολογήσαντι ἀρέσῃ. 5. ἐὰν δὲ εβεοι Τίσι, 
καὶ " ἀθλῇ τις, οὐ " στεφανοῦται ἐὰν μὴ “ νομίμως " ἀθλήσῃ. 6. α τ Ρεὶ μα, 
τὸν κοπιῶντα γεωργὸν δεῖ πρῶτον τῶν καρπῶν " μεταλαμβάνειν. 

Κκ ετσε οοἷγ, Ν.Τ. Ὶ 1ΉΗδετα οὐἷν, οὶ ΕΧΧ. 
ἐὶ. ), 9 οὐἶγ, Ν.Τ. οϑεδι Τί. ἱ. 8. 

Ὁ σὺ οὖν κακοπάθ. ΟΞ ὈΟΚΙ,, δγτδο!-χι, σο. 

(Ηγῤοί. νἱῖ. εἅ. Ῥοιίετ, ἰϊ, Ρ. 1οσ 5) δαὶ 
τε πολλοὶ ταθᾶη ἰεϑεϊπηοηΐεβ 
ἴτοπὶ ἴδε [»ν δηὰ ἴδε Ῥτορπεῖδ 8 οἷν ἃ 
ουσίοδὲιν οὗ ἐχερεβὶβ. 

παράθονυ: 8εε ποῖε οη τ Τίηι. 18. 
πιστοῖς : ἐγμεέισογίδν, ολτιτῖεβ οὐ ἴδε 

ἤφυτε οἵ ἴδε (ΠῺ δ8 ἃ ἀεροβὶι. [ὲ ἰ8 
Ροββίθϊ]ε, 8 Βεηρεὶ βδυρρεβίβ, ἴπαὶ {δ 6 
Ἰπ]υποιίοηβ ἴῃ νν. 14-21 δᾶνε γεΐεσεηος ἴὸ 
τῆεδε τϊ πἰβίεσβ. 

ἱκανοί: φμαϊέβεά. ϑεε τεῆῖ. δυνατός, 
ἰῃ Τίξ. ἱ. 9, ἐχρζεββεβ σδρδῦ  ΠΠ Ὑ 88 ργονεὰ 
ὉΥ δχρεσίςηςε. 

γν. 3-13. Τῆς οοπάϊείοη οὗ 411 ϑυσοαδ8 
ἦβ 1ο11; [01] Ἡνμίο ἢ πιᾶν ἱπνοῖνα ραΐη. 
ὙΒίηΚ οἵ τῆς ρῥείος οὗ ἃ βοϊ ἀϊεσ᾽ 8 νἱοίοσυ, 
τῆς ςοπάϊοπβ οὗ δὴ δίῃ)εῖε᾽ Β σσονῃ, οὗ 
Δ Βεϊά-Ἰαδουτετ᾽ β νᾶρε. Ουτ Ι,ογὰ }6β08 
Ηἰπιβεϊξ, 48 τηδῃ, ἰβ τὰς ργεαῖ Εχογηρίδασ 
οὗ τπῖ8 ἴλνν. 1 δπὶ ἃποῖπει. Τῆΐδβ 'ἰ8Β ἃ 
αἰεπέὰ} βαγίπς ; δηά τπεγεΐοσε νψγε βίηρ, 
4“ Νςς 8541} ἴἵνε Ψψι Ηΐ Ὀεσαυδε τε 
ἀϊεά νι Ηἰπ, εἰς.᾽". 

γες. 3. συνκακοπάθησον : Ταῖε ἐλ 
ῥανγὲ ἐπ τεβενίηρ λανάτλέῤ (ἘῸΝ πι.). 
ΤἊΐβ σεηεσαὶ τοΐεγεησα ἰ8 θεῖε [ἤδη ἴῸ 
ΒΌΡΡΙΥ β9ι, 88 ΕΟΝ. ϑ8ὲεε ποῖς ου ἱ. 8. 
στρα : ο΄. συνστρατιώτης, ΡὨΪ]. 
1ϊ, 25, ΡΏΣ]6πι. 2. 

ψετσ. 4. στρατενόμενος : "εἰ έαης Πε0 
{νυϊς.). δοίαϊεν, ἴῃ τὰς 86 π86 οὗ ἃ ρεσβοῃ 
δεϊοηρίης ἴο ἴῃς ἄγγγ, ποῖ σοίδθρ ομ 
φεγυΐεα, 48 ἈΟΝ., ψὨϊοδ τλᾶκοβ ἴδ βαᾶγης 
εττοσ ἴῃ [υκε [1], χ4 πηᾶτῷ. (ϑες ΕχῤοΞίίον, 
νἱ., νἱϊ. 120). 

ἐμπλέκεται : ἐνιῤἰῥεαΐ 6 ( ὰ]5.).. Τῆς 
νων 8 υβεὰ ἴῃ ἃ 51Π|}}8. τηείδρῃοσ, 2 
Ῥεῖ. 11. 20, Ὀυξ ἴῃ ἃ τῆοῖς δάνεσβε βεῆβε 
ἤδη Βεῖε. Α βϑοϊάϊες, ψῆο ἰ8 Ὀουπά το 
ὅο δηγνβεσα δηὰ ἀο δὴν {πίηρ δὲ {με 
Ὀιάδάϊπρ οὗ πἰβ ςαριδίπ, τῶυδὲ πᾶνε 20 ἰε8 
οὗ Βοπηε οἵ Ὀυιβίπεββ. Τῆς ἰωρ]ϊεὰ οουη- 
.8εῖ 18 ἴῃς βᾶπηε 88 ἴῃδϊ ψίνε ἰῇ 1: Οοσ. 
νἱϊ, 26-34, ἡ [18 νΑσηίηρβ ἀραίηβι ἀϊ8- 
τταςείοπ θεΐνεεη (ἢ ΡΟΒΒϑιΌΪΥ σοπῆϊοείη 
ἰπίεσεβδῖβ οὗ ἰς 1 ογὰ δπά οἵ {ῃϊ8 [ἰπ. 
Νοῖς ἐἴεὲ υὑβε οὗ ἀρέσκω ἴῃ τ Οος. νἱΐ. 
.32:34. 

ΜΟΙ, ἵν. 

20 ΟὨΪΥ, 
Ν.τ. 

1 86ε: Τίω. 
᾿ϊ. 4. 

τὸ ἤετε οὐἷυ, οὶ ΧΧ, οἰ. Ηεδ. χ. 32. Ὡ ε:Ρ. 
ῬΆΑεις. ἰΐ. 26, χχνίϊ. 33. 34, 6. Υἱ. γ, χὶΐ. το. 

3 Ἴησ΄ Χριστ. ΓΟΚΙ, δυγρθβδ, 

: ἐλαί κἈ6 πᾶν ὃφ ΟΓ μ86 ἰο (βες 
ΜΙ] γπάα ΟΠ ΤΠεββ. Η͂ 4). Ἶ ( 

γεῖ. 5. Τβε βεαυεηος οὗ ἱπιᾶψεβ 
δετο---ἴδε βοϊάϊες, ἰῆς διηϊεῖς, τὰς Βε]ά.- 
Ἰαδουτει---ῇοταβ δὴ ἱπιεγεβείηρ 1ΠΠυϑίγα- 
τίου οὗ τερϑιτίοη ἄπα ἰο δβδοςίδιίοη οὗ 
ἰάεδβ. 1ς βοϊάϊες δπά τῆς Πε!ἀ-Ἰαδουτες 
διε οοπιδίποά ἴῃ τ Οοσ. ἰχ. 7.10; ἴῃς 
διδοῖς ἀρρεδγβ ἰπ τ Οοςσ. ἰχ. 24 544. πὰ 
τῆς Ργεβεῆὶ ραβϑβαρα μα8 ρῶς [ἤσουν 
τροη ἰξ ἔγοπι ἴπε δαγιῖοσ ερίβεϊς, ἰπ νΒὶο ἢ 
ἴὰς νατίουβ ἤρυτεβ δε τῇοσς ἔξ ἀε- 
νεϊορεά. 

ΤΠε οοππεοχίοη ρεΐνεεη ἐπε ἐδβουρῆι οὗ 
ἴδς βοϊάϊες δηὰ τῆς διμ]εῖς 11ε8 ἴῃ τῆς 
νοτγὰά νομίμως {εξ ποῖς οἡ 1 Τίηι ἱ. 8); 
δηά {πε εχᾶδςὶ ίοσος οὗ νομίμως ν}} δρ- 
Ῥεᾶν ἴτοτ ἃ τοΐεσεπος ἴο Ἷ Οοσ. ἰχ. 25, 
“ἜνΕΙΥ πᾶ ἴπαὶ βιίσίνει ἢ ἰπ τῆς ράᾶπιεβ 
ἰ8 ἐεπηρεγαῖς ἰπ 411 ἐδίηρβ. Νὸ οπς 
οδῃ Ὁς 8δἰὰ ἴο σοπιρίν ἢ ἴπὰ σὰ]εβ οὗ 
ἴδε οοπίεβὲ ψνῆο δᾶ8 ποῖ ὑυπάετροπε (δα 
ὑδ0.2] Ὀγαὶ πλ ΑγΥ ἐγαϊηίπς. Οπα {Πυδβῖσα- 
ἤοπ ἴτοπι ἴδοβε οἰϊεὰ ὃγ ὙΝ εἰδίεῖπ ν}} 
δΒυβίος, ἰδαῖ ἔγτοπιίὶ Οαδίεη, εοηη. ἐπ 
ἩΗἱῤῥοον. ἴ. τ6: οἱ γυμνασταὶ καὶ οἱ 
γομ' ἀθλοῦντες, ἐπὶ μὲν τοῦ ἀρίστον 
τὸν ἄρτον μόνον ἐσθίονσιν, ἐπὶ δὲ τοῦ 
δείπνον τὸ κρέας. 

ες. 6. Τῆς ἀϊβῆου εν ἴῃ τι ῖϊβ νεσβα 18 
ἰδὲ ἰδὲ ρείῃςῖρ!α παῖε ἰδ ἀοννῃ βεεπὶβ 
ἴο Ὀς επηρὶογεὰ ἱπ 1 Οος. ἰχ, 7, 9, ἃ8 δ 
διζυτηεηῖ ἔγσοτῃ Δηδίορυ ἰῃ βυρροτζί οὗ ἴῃ8 
1ἰρετν οὗ ΟὨγίβείαπ πιϊηἰβίεγβ ἴὸ δ Ὡ)ΟΥ 
ΒοπΊδ ἰαπροταὶ ργοῖς ἔτοπι {πεῖς βρίγιταδὶ 
Ἰαῦουτβ ; ̓ ἤογαΔ8 πεσε 91. Ρδὺ] 18 υτρὶπὶ 
ἃ ἱερεῖ οὗ οἴει: γα] πε88. [τ ἰ8 βιιΐ- 
Βοίεπε ἰο βᾶν ῃαΐ μετα ἰδ πὸ ὑγαοϊίοαλὶ 
ἱποοηβίβίεπου δεῦνεεη ἴῃς ἔννο ραββᾶρεβὶ 
““ δδοῦ πηδη δίῃ πὶβ ον αἰ ἔτοτθ Οοά, 
οἷς αἴτεσ τπϊ8 πηδηηοσ, απὰ δηοίδες δἷϊες 
ται". ὙΒετε ἰδ ἃ τἰπιε ἴο ἰπβίδὶ ὁπ ἡ ς᾽ 8 
Ἰἰθεσίν τὸ “υδὲ πε ννοσἹὰ,᾽" δπὰ ἵβετε ἰ8 ἃ 
εἰπε ἴο Ῥνᾶσῃ οὐγβεῖνεβ δηδ οἵἴπεῖβ [δι 
εἰ τοργαβδίοη 8 ποοσββάγυ 0 Κκεαρ ουτ- 
βεἶῖνεβ ἔγοπι “ υδίηρ ἰξ το τῆς 4.11, ὙΤΒε 
ταδίῃ σοππεχίοη Βεῖε [168 ἐπ ἴῃς τνοσά κοπι- 
ὦὥντα, ΠΙΟὮ ἰδ εὐ ρμδῖίς ; ψὮ:]ε πρῶτον, 

11 
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ᾳ Μασκ χίϊ. . νόει δ' λέγω' δώσει 
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γάρ σοι ὁ Κύριος “σύνεσιν ἐν 
ΥΙΣᾺ πᾶσιν. 8. "μνημόνευε Ἰησοῦν Χριστὸν ἐγηγερμένον ἐκ νεκρῶν, ἐκ 
ζος. ἵν χορ, Γ ΠῚ ΠῚ ΠῚ φς [εἶ Ἐρδ. Μ'.4, σπέρματος Δαυεὶδ, " κατὰ " τὸ " εὐαγγέλιόν "μου " 9. ἐν ᾧ " κακοπαθῶ 

Πα Ὁ μέχρι " δεσμῶν ὡς "κακοῦργος " ἀλλὰ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ οὐ δέδεται. , Ἅ. 
ς Μαῖιὶ. χνὶ. 
οι ὙΠεβα. 
Ἰΐ. ο, εν. χν!ΐ. 5 (8 δος.). 8. ογω. ἰΐ. τό, χνὶ. 4... 

υ Αςεἴδ χχ. 23, χανΐ. 29, ΡΒΪ]. ἱ, 7, 13, 14, 17, ΟΟἱ. ἰν. 18, ῬΒΙ]ετ,. 10, 13. 
τ 7οῇδὰ ἵν. το, 4 Τίπι. ἱν. 5, [6ϑ. ν. 13, ΟὨΪΥ. 

νΊᾺαΚο χχὶΐὶ. 32, 33, 39. 

1 80 ΜΙ" ΔΟΕΓΟΡ, 17, κὶ 50.» Βγτρεβὰ; ἃ ΚΙ, ἁ, ε, ἔ, νῷ.» ὈΟΝ., δγτβεῖ, ἄγῃ. 

3Ξδῴη Ο.ΚΙΕΡ. 

ἉΏΪΟΝ 18 4180 Ἔτη ρῃδίίς, ἜἌχργεββ6β ἰη (Π6 ἰ}- 
Ἰυδισατίοη ἔγοπι (πε γεωργός {πε ἰάεδ οοῖ- 
τεβροπάϊηρ ἴο τῷ στρατ. ἀρέσῃ, δηὰ ἴο 
στεφανοῦται ἰπ [Πε οἴπεῖβ τεβρεοίίνεϊ υ. 
Τῆς Ιαθουτες σεοεῖνεβ δἰβ Εἶτα, Ὧ0 στηδίτεσ 
δονν Ροοζγ ἴῃ σσοὸρ τᾶν ες: ἢβ 'ψΆρ68 δὰ 
ἴῃς ἤτβε οἤδγρε ου ἴῆς βεϊά. Οἱ γῆ... 
τίκτουσα βοτάνην εὔθετον ἐκείνοις δι᾿ 
οὖς καὶ γεωργεῖται (Ηεῦ. νἱ. 7); δῖ8 
τενδιά 18 δυζε, Ὀμὲ ἴῃ ἢς πιιδὲ γΟΔ ΠΥ 
Ἰαῦουτ. “ὙΠα ἔγυϊι8᾽᾽᾿ ὅγε τῆς τενναγὰ οἵ 
[αἰ] Ἰαδους ἰῇ τπς 1νοτὰ᾽ νἱπεγατά, 
τε “ννε}} ἀοης}" πεασά ἴσοτὰ ἴπε Οδρ- 
τα ̓8 1105, “ἴδε σγοψῃ οὗὐἨ γίογυ ἰδδὶ 
[λἀδίἢ ποῖ ἀνὰ ". δε τουδὶ ποῖ ῥγεββ 
11 τῃ6 ἀεῖδ:}8 οἵ δῃ δ᾽! εζοσυ. 

ψει. 7. νόει ὃ λέγω: [πέεἰ ρε φμαε ἀἶςο 
(νυ ]ρᾳ.), Ογαφῤ ἐλθ πιδαμεηρ', ςαυςτ ΟΠ ΑΓ 
δηὰ εηςουγαρίηρ, οὗ ἴπ68ε ἴχγες δἰ πλ1} 68. 
ΟΞ. “1 βρεὰκ 848 ἴο ψίβε πιεῃ; ἰυάρε γὲ 
ὙἾδ 1 δαγ (1 Οοσ. χ. 15), ἀηὰ τῆε υ86 
οὗ τῆς νετῦ ἴῃ τ Τίπι. ἱ. 7. 

δώσει, κιτιλ.: 1 γοὺυ πᾶνε ποῖ βυβῆ- 
οἷεηὶ νυ ἱϊβάοτη το ἐοϊΐονν τῆν δγχυτηςηῖ, 
“δὶς οἵ αοά, ψδο ρίνετῃ το Δ11 πιεη 1ἰδετ- 
ΑἸΙγ " (1.8. ἱ. 5). 

μνημόνενε ᾿Ιησοῦν Χριστὸν---Δανείδ : 
Τεβε ννογάβ ἔογπι γαῖπεσ τἢς σοποϊυβίοη 
οὗ ἴα ργεοδάϊηρ ραγαργαρὰ ἴπδπ ἴῃς ὃ6- 
εἰππίηρ οἵ ἃ πεν οὔθ. ϑῖ. Ῥδὺϊ ἴῃ ῥγεββ- 
ἴῃρ Ὠοπῖς ᾿ἰ8 ἰεββοῆ, ρᾷ5868 ἔγοπι ἢ ριιγεβ 
οὗ δβρεεοῖ ἴο (ες ρτεδῖ οοηογεῖα Ἔχδηρὶς 
οὗ βυβετίης [ο]οννεά Ὁν ρίοτυ. Απὰ 245 
86 ἢλ8, ἱπηπγεάϊαιεῖν Ὀεΐογε, Ὀεεη Ἰαγίπρ 
βίγεββ οὐ ἔπε ᾿ετίδί πεν οὗ γεινασζά, ἢθ ρῖνεβ 
ἃ Ρεοπιίπεπε ρίαος ἴο ἐγηγερμένον ἐκ 
νεκρῶν. [|[εδβὺ8 ΟἾγίδι, οἵ ἴδε βεεὰ οἵ 
Ῥανὶά, ““Ηἰπιβεῖ ἢ ταδη " (1 Τίπι. ἰΐ. 5), 
ἷ8 ἴἰῆς ἰάἄδδὶ βοίἀϊδεσ, διίῃϊεῖε, δπὰ ἢεϊά- 
Ἰαῦουτεῖ; γεῖ πε ψνῆο οδῆ ὃς δῃ οχ- 
δῃρὶε ἴο 8. [τ 18 ποὶ με σαβυτγεοϊίοη 
45 ἃ ἀοοιτίηα! ἴδοι (Α.Ν.) τμδὲ 8ι. Ῥαδυὶ 
8Βα8 ἱπ πηπά, Ὀὰϊ ἴῃς τεϑυτγοςιίοη 88 ἃ 
Ρεΐβοηδὶ Ἴχρεγίεπος οὗ ]εβὺβ ΟἾγίβι, {86 
τενατὰ Ης τεοεϊνεά, Ηἰ8 Ὀεΐπρ “ σσονηςὰ 
ν σοῦ δά ποηουγ, Ὀεοᾶυδε οὗ ἴδε 
βυβετλίηρ οἵ ἀεδίμ᾽" (Ηεν. 11. 9). τ 15 
ποῖ τὸν Ἰησοῦν καὶ τὴν ἀνάστασιν (Αςἴ8 
χνῖ!, 18), ὈυΣ Ἰησοῦν ἐγηγερμένον, τ8ε 

Ῥετγΐεςι (45 ἰῃ τ Οοσ. χν. 4, 12, 13, 14, 16, 
17, 20) Ρτεβασνίπῷ ἴμε ποϊίοη οὔ δε ρεγπιᾶ- 
πεηΐ βίφηϊβοδηςα οὗὨ [δι ρεγβοηδὶ Ἔχροσί- 
εηος οἵ Ϊ]ε88. ἴπ ἴε οἵπει ρδββᾶζε, 
Εοχ. ἱ. 3, ἰη ΠΟ 8:1. Ῥδὺ! ἀϊδείπο εΥ 
ΔΙ υαε8 τὸ οὐγ 1, ογάβ Ὠυπιᾶῃ Δησεβίγυ, 
τῆς ρῆγαβε τοῦ γενομένου ἐκ σπέρματος 
Δανεὶδ [Πι28 ἃ ἀϊγεςιν Ὠἰδιοσίςδὶ ἀπὸ ροῖε, 
ταῖςδὶ ἱπιδηκίοη, ἃ8 ἐχργεβδίηρ δηά επὶ- 
ῬὨλβίβίηρ ἴδε μυπιδη παίυτγα οὗ ΟὨτίδε ἴῃ 
ΔηιμεδίΒ τὸ Ηἰβ Ὀϊνίπιιγ. Ηδξετε ἐκ 
σπερμ. Δ. τλοτεῖν Ἔχργαββεβ ἴῃς ἴδοι οἵ 
Ηἱ8 δυπηαηϊγ. Υὲ ολπηοὶ δϑῆσπὶ νἱ ἢ 
οετίδίπεν παῖ ἴῃς ρῆγαβθε Π88 ἴδε Μεβ- 
βἰδηῖὶς ἱπιροτὲ ἴμαὶ δον οὔ ϑανία ᾿Ά8 ἰπ 
τῆς ἀοβρεῖβ. 

κατὰ τὸ εὐαγγέλιόν μον: Τὰε Οοεῤεῖ 
ῥνεαολπεά ὃγ πιε. ϑεε τεῆ;, δηὰ τὸ εὖ. τὸ 
εὐαγγελισθὲν ὑπ᾽ ἐμοῦ (( Δ]. ἱ. τα; τ Οοτ. 
χν. 1), ΨΒΙΟΩ οὗὨ οοὐυγδα 18 ἰἀεηξίςαὶ ἱπ 
δυδδίδηος ἢ τὸ εὐ. . . . ὃ ἐπιστεύθην 
ἐγώ (τ Τίπι. ἰ. τ). Ὑῆς νεγν οι οὗ 
ΟἾ γίβε 8 υτηδηϊν δηά οὗ Ηἰἷβ γεβυτγγεοιίοη 
88 εἰ ρδαβίβεά ἰη τῆς ΟΘοκρεῖ ργεδοπεὰ 
ΒΥ 8:1. Ραυ!]. ΤᾺ ἴδ ὑσουσῆι οὐ ὃγ ἴῃς 
Ῥυποιυδιίοη οἵ ΕΝ. 

Ψψεῖ. 9. ἐν ᾧ κακοπαθῶ: ἐπ τολέολ 
δῤῥλεγε οὗΓἹ αοἴΐοη, ο΄. Ἀοπι. ἱ. 9, 2 Οος. χ. 
14, ΡΗΪ]. ἱν. 2. Τῆς οοπηοχίοῃ βεεπ8 ἴο 
Ὀὰ ἴμαῖ 851. Ραὺ] ἰβ πον ἱπάϊσατίης τπδὶ 
Βς δίπηβεῖξ, ἰἴπ 8 ἄεξτες, 18 ἂπ ἱπηϊίαῖοσ 
οἵ ε5818 ΟἾγίβι. 

κακοῦργος (83ες τεῆ!) : νια δ αοίον 
(Ε.Ν.). δΔυὶΐ ἄοεν (Α.Ν.) ἄοεβ ποῖ 8ὸ 
νἱν! αν ἐχργαββ ἴῃς ποῖίοη οὗὨ ογί πηϊ μα! 
ἱταρ δὰ ἰπ τπε ννογά. Ἐδπιβᾶν ποῖεβ [μδὲ 
τα υ86 οὗἉ [8 ψοτὰ μαῖα πᾶ “" Ἐχᾶ αν 
δε ἴοηε οἵ {πε Νετοηίδῃ ρεσγίοά, δπά.... 
τοίεσβ ἘΧργαβϑὶυ ἴο ἴῃς Παρίέϊα, ἔοτ νὨΪοΒ 
τε ΟΠ βιίαπβ ψετε οοπάδεπιπεὰ ὑπάες 
Νετο, δηᾶ ἔοσ νοῦ ἴμεν ννεσε πὸ ἰοη σεῦ 
οοπάεπιπεά ἴῃ Α.Ὁ. 112 (Οληγοΐ ἱπ ἐλ 
Ἐονιαη Ἐπιῤίγε, Ὁ. 240). Οοπιρᾶζε ἱ Ῥεῖ. 
ἷν. 15. 

ἀλλὰ.---οὐ δέδεται: νΥε πᾶνε ἴΠ6 8ᾶπ|ς 
Τοηῖγαβὲ δεΐνεαη [6 Δροβίἶε᾽β ον τγα- 
βιίγίοιεα ἰρατῖγ δηὰ τῇς υποοπῆπδδϊς 
τληρε οὔ τῆς Θόκρεὶ ἰη ῬΏΪ]. ἱ. Σ2, 14, ἀπά 
2 Τίιπι. ἵν. 7. Τδοῖε ἰδ ΠΟ τείεγεηος, 88. 
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10. διὰ τοῦτο πάντα ὑπομένω διὰ τοὺς “ ἐκλεκτούς, ἵνα καὶ αὐτοὶ νν 5εε ποις. 
χΊᾺυΚα χχ. 

σωτηρίας "τύχωσιν τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ μετὰ " δόξης " αἰωνίου. 35, Αεἰε 
χχῖν. χίν. 3, 

1α. "πιστὸς "ὁ "λόγος - εἰ γὰρ " συναπεθάνομεν, καὶ " συνζήσομεν " χανὶ, Η͂ 
1 8. 

12. εἰ ὑπομένομεν, καὶ " συνβασιλεύσομεν " εἰ “ ἀρνησόμεθα," κἀκεῖνος ΠΩΣ ΕΗ 

Σϑεοι: Τίπι. ἱ. τ 
2 Οος. νἱΐ. 3, ποῖ ΟΧΧ. 

1 οὐρανίον ἔ, νῷ.» Βγτβοι της, ἄγη. 

ΟἾγυ8. Βυρροβεβϑ, ἴο ἴπ6 1ἰδετῖν ρεγη θὰ 
ἴο 8:. Ρδὺ] τὸ ργϑᾶς!Ἐ ἴῃς Κίπράοπι οὗ 
αοά ἴῃ διὲβ ρῥείϑοη, 48 ἀυγίπρ ἴῃς ἤζγβε 
ἱπιρτίδοησημεηὶ (Αοῖβ χχνϊ. 30, 31). Τῆς 
οἴδυδε Πεῖε ἰ8 ἃ πδίυγαὶ τεβεοῖῖνε ράᾶγεη- 
τπεῖῖς8] τεηλδγκ. 

νεῖ. το. διὰ τοῦτο: ΤῊε Κπονϊεάσε 
ἴλδλὲ οἴδεῖβ πδὰ ὕδεη, δπὰ νεζε δεὶπῷ, 
βανεὰ τῃτουρῇ Πἰβ πλΐπἰβίγυ γν88 τερατάεὰ 
ὃγ 81. αι] 48 πο 5π|4}} ραγῖ οὗ ἢἰβ τενναγά. 
Τῆυβ, [6 Ομυτοῆα8 οὗ ΜαδἼοεάοηϊα ννεσα 
μὲ. “ Ἴσον," 28 νγ6}} 245 Πἰ8 ""Ἴογ ̓" (ΡΏ1. 
ἷν. 1,1 ΤΒεβδ. ἰϊ. 190). Ηε μὰ αἰγεδὰν 
ἴῃ δίς μί8β “ Ἴγσγούῃ οὗ γἰρῃίεουβηεββ ᾽᾿. 
ΤὨΐ8 οοηβίἀεγδιίοῃ βυρσρεβίβ πὶ ννὰ 
8ῃου!ά τεΐεσ διὰ τοῦτο ἴο παῖ (ΟΠ ον 8 
ταῖδεσ [ἤδη τὸ ψῃδὲ ἱπηπχεάϊαιεῖν ργεσεάθβ 
(ὁ λόγος... δέδεται). 80 ΑΓ, 8 οἶα 8 
ἰπ ΠΙπβισαϊτίοη Βοι,. ἵν. τό, 2 Οου. χιϊΐ. το, 
Σ Τίηι. ἱ. τό, ΡΒ τη 15. Ου [(Πἰ8 νίαν, 
Ψα να σοπιρίείεῖν ἀϊβρίαγεά δε οοη- 
ἐοττηῖϊ οὗ [ε8ὺ8 ΟἾγίβε ἀπά οὗ ϑ8ι. Ραδὺυ] 
ἴο ἴῃς οοπάϊοηβ οὗ βυςςεββ ἌἼχεπιρὶ δεά 
ἐπ τῆς 5ο]άϊεγ, τῇς διῃ]εῖς, δπά ἴῃς ἢε]ά- 
Ἰαδουτετ. 
πάντα ὑπομένω: 48 1ονς ἀοεβ, Σ Οος. 

χιϊϊ. 7. ΕΠ ςοῖς τἰρμεῖγ ροϊπῖβ οὐὲ ταὶ 
Ομτίβείδῃ ἐπάυσγαπος 8 δςῖῖνα, ποΐ ραβδίνε: 

ἰπ 18 ἴδ] Ὧ8 ρδίη, θυὶ ἰβ τεςορηϊβεά 88 
νη ἃ Τῇ δῃὰ βρίτίτυδὶ ρυγροβε. 
διὰ τοὺς ἐκλεκτούς: 51. Ραυ] νγᾶ8 

ταυςἢ βυδίδίπεά ὃν τε τπουρὰς τμᾶὶ ᾿ΐ8 
Ἰαῦθουτβ δηὰ βυβεγιησβ ψεζα, τη ἴπς ῥγονὶ- 
ἅἄεποε οὗ σοά, θεηπεῆςοίαϊ ἰο οἴπετβ (2 Οοσ. 
1. 6, χὶϊ, χα; ἘΡΏ. ἐπ, τ, 13; ΡΒ1]. 11. 17; 
ΟΟἱΪ. 1. 24; Τίς. ἱ. χ). “ὙΠς εἷεοι᾽" δγὲ 
ἴδοβε ψνῆο, ἱπ ἴῃ ρσονίάεπος οἵ αοά᾽β 
δτᾶςα, ἃτε βεϊεςιεά (οσ βρίτίτδἱ ργίν! !εζε8 
ἢ ἃ νίενν ἀΐγεςσεν τὸ τ8ς βαϊνδίίοη οὗ 
Οἴμεῖθ, 88. ννῈ}} 28 οὗ τμετηβεῖνεβι Τῇὲ 
δΌδβοϊυξε ρῆγαβε 88 βεγα ἰ8 ἰουηᾶ ἰῃ Μαῖί. 
χχίν. 22, 24-- Μαδζχκ χιϊΐ. 2ο, 22 ; οἱ ἐκλεκτοὶ 
αὐτοῦ ἱπ Μαῖε. χχίν. 31-- Μαζκ χἱτΐ. 27 (}), 
[κε χνῆΐ. 7; ἐκλεκτοὶ θεοῦ ἰη Εσηλ. ν!. 
33, (ΟἹ. {ἰ. 12, Τίς, ἴ. τ; ὁ ἐκλεκτὸς ἐν 
Κυρίῳ ἱπ Εοπι. χνὶ. 13. 

καὶ αὐτοί: ἐλεν αἶξο (45 γε] 8451). [ἰ 
ψουὰ ῬῈ πὸ Ῥαγαάϊβε ἴο 81. Ρδῃὺὶ “τὸ 
᾿νε π΄ Ῥαγαάϊβε δἵοης "3. Οοσιρασγε δἰβ 
ΒΌΡΓεΕΠΙς εχργοβϑίοη οἵ ϑεϊἤεββῃεββ ἴῃ 
Ἐσπι. ἰχ. 3. 

ἃ Ἑρεῖυα. χίχ, το, Μασ χίν. 31, 2 Οοσ. νἱΐ. 
οι Εδβὰ. νυἱΐ!, 26, τ Οογ. ἐν. 8 οὔἱγυ. 

Ἡ ΣΙ, 35. 
ΥΡεῖ.ν. το. 

ΟὨΪγ. Ὁ Βοπι. νὲ. 8, 
5εε: Τίτ,. ν, 8, 

3 ἀρνούμεθα ΟΌΚΙΕ;Ρ, ἀ, ε. 

σωτηρίας μετὰ δόξης αἰωνίου : ϑαἶνα- 
τίοη τῶδυ ὃς επ͵ογεᾶ ἰπ ραζί ἴῃ [Πϊ18 1πξπ; 
1ξ ν.1]1 6 σοπδυπητηδίςά ἴῃ εἴεγηδὶ ρίοσυ. 
8εε τοῖ., δηὰ 2 Οος. ἱν. 17. 

Μετ. τι. πιστὸς ὁ λόγος: ΤῊς τεδοἢ- 
πᾳ ος βαυΐῃρ, τείειτεὰ ἴο 15. “πε νοσζά 
οὗ πε ογοββ᾽" 48 βεῖ ἰογίῃ ὈῪ βίης δπὰ 
Ενίπρς ἐχαπιρὶς ἱπ πε ῥγεςθάϊηρ νεζβεβ, 
4-..1. 850 Κν.π. Τῇΐδ ἰβ δῇ δχϑςῖν 
ῬΆγΑΙἸεὶ οαβε ἴο 1ἱ Τίπι. ἷν. 9ο.Ὑἁ Ἡετχε, 848 
ἴδοις, ἱπισοάυςοοβ ἃ γεϊπέοσοοπιθης οὗ 
τῆε τεδοπίηρ. 

εἰ γὰρ συναπεθάνομεν, κιτιλ.: Τῇε 
ΡΓεβεηος οὗ γάρ ἀοεδ ποῖ πηιϊταῖς ἀραϊηβὲ 
ἴδε βυρροβίτίοη ἴπαῖ 6 ἢδνε μεῖς ἃ ἔγαρ- 
πιεηὶ οἵ 4 Οἢγίβείδπ ἤγπη. Α ᾳυοίϊδιίοη 
δἀάδυσεὰ ἰπ [δε σουτδε οὗ δὴ ἀγβυζηεηῖ 
ταυδβῖ ὃς ἱπίτοδυςεα ὉΥ βοῦια ἱπέεγεπειδὶ 
Ῥαγίοϊε; βδεεὲ οὔ 1 Τίη,. ἵν. το. Οη [δες 
οἴπασ πδηά, ἰξ ἰβ φυεβεϊοπδθῖὶς 1 εἰ ἀρνη- 
σόμεθα, κιτιλ. 8 βυϊ40]6 ἰῃ ἴοης ἴο ἃ 
Ἀγτηπ; δηὰ ὅ8:, Ῥδὺ}}8 Ῥγοόβε Ἷοπβίδῃιμ νυ 
τίβεβ ἴο συγ μπιῖοαὶ οδάεηοεβ, 6.,΄., Κοπ,. 
νῆ]. 33 444., 1 Οοτ. χῆΐ. Υὲ πᾶνε ἤεγα 
ςοπιίγαβίεὰ ἔνοὸ οτίβεβ, δηὰ ἔνο βίδίεβ 
ἴπ τε βρίσιτυδὶ 1{{: συναπεθάνομεν ἀπά 

μεθα Ροΐπι ἴο ἀεῆηϊ!ς ἃςῖδ αἱ ἀεῆ- 
τὶς εἰπιοϑ; ΨΒ1Πς ὑπομένομεν ἀπὰ ἀπισ- 
τοῦμεν ἱπάϊςαϊε βίδιες οὗἨ θείῃ, ποῦς οὕ 
ἰοθθ Ριοϊοπβοῦν, Ἶ τήσο 

εἰ σνναπεθάγομεν καὶ συν ῃ 

Τῆς ὕνο νεγῦ8 δ τουρίεὰ αἶβο ἰῇ 2 Ὅσε, 
νἱΐ. 3; Ῥὰῖ ἔς δοῖυαὶ ρδγδὶ!εὶ ἴπ τβουρῃι 
8 Τουπά ἰπ οπι. νἱ. 4, 5,383. Μ76 ἀϊετὰ 
(οτ., Ἀ.Ν.) σι Ομτῖβε δὲ οὖ Ὀαρτίβπι 
(Εοπι. νἱ. 8 ; Οο]. 1. 3), ν ΠΙ ΘΠ, 48 ποτ} 
δἀπκίηϊβεετεδ ὉΥ ἱτηπιεγβίοῃ, βυῃ 1868 
ΟὟΓ Ὀυταὶ ἢ ΟἾγίδεὲ ἂἀπὰ οὺγ τἰβίπρ 

ἰῃ ἢ Ηἰπὶ το πεννηε88 οὗ 1ἰε (Εοπι, 
νῖ. 4; Οοἱ. ἱἰϊ. 12). ὙΒςἊ διυτε, συνζή- 
σομεν, πηυδῖ ποῖ δε ρῥτγο)εςϊεά δἱϊορείπεσς 
ἱπῖο ἐπε γεβυγγεοτίοη ᾿ἰξε ; ἰξ ἱποϊυὰεβ δηὰ 
ἰ8 ςοπηρ᾽εἰεά ὃγ παῖ; δηὰ πὸ ἄουδι τῆς 
Ῥιοπιίηθπί ποίϊου ἤεγα ἰβ οὗ (ἢς {6 τὸ 
σοῖς; δυΐ πεῖςο, αηὰ ἴῃ Εοπι. νί. 8, ἰξ 18 
ἐρρ  οα {πὲ τποτα ἰ8 ἃ Ὀεσίπηΐηρ οὗ εἴος- 
παὶ πὶ ἐνεπ ννμ1]Ὃ γε ἃγα ἱπ ἔπε ἢςβῃ, 
οἷς. ἴῃ τῃδῖ πεννπαεβ5 οὗ [πο νν Βίοἢ γα 
τς ολ[|]ςἅ, δηὰ ἴογ ψνῖο ἢ γε ἀγα επδΌϊ]εά, 
ἴῃ οὖν Ὀαριίδπι. 

ψες. 12. εἰ ὑπομένομεν καὶ συνβασι- 
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οΤὰς μια ἃ ἀρνήσεται ἡμᾶς - 13. εἰ ἀπιστοῦμεν, ἐκεῖνος πιστὸς μένει ἀρνή- 
36, α Ῥεῖ. σασθαι γὰρ ' ἑαυτὸν οὐ δύναται. 
ἱ τα, ]υδ6 

ἕο τ τί. 
ν. 2:1. 

Εϑεε: Τίαι. 
ἐ, 3. 

δ Ηετα οὔἶγ, οι υΧΧ, τ. τ Τί. νἱ. 4. ἐ ετο οοἱγ, ΝΤ. 

14. Ταῦτα " ὑπομίμνησκε, ΄ διαμαρτυρόμενος ' ἐνώπιον " τοῦ " Θεοῦ, 
μὴ "λογομαχεῖν,Σ ἐπ᾿ 4 οὐδὲν ' χρήσιμον, ἐπὶ " καταστροφῇ τῶν 

Κα Ρει. ἱϊ. 6 ουϊγ, ΝΤ. 

τη. γὰρ ᾿ᾷ-Κ, ἁ, ε, νᾷ.,» 0.) Βγτδοῖ, ἀγπ. 
380 ΜΟΕΟ, 37, 6γ", 80, 238, δηὰ δδουϊ εἐπίτίεε ΟἿμεΙ ουγείνοδβ, ἔ, 

ϑυτβο!-πιξ, Ἄγτη.-ρ.-αΡ., ΟἾγγβ. 
, ὈΟἢ., 

ν ΤὭΡΒΥΪ]., Απιρ., Ῥεΐαρ.; Κυρίον ΑὈΚΙ,Ρ, πιοδὲ 
Ουγεῖνεδβ, ἅ, ε, νῷ.» 20., Βγτροβὰ δὲ δε ἰχὶ, ἈγπΊ.-8ρ.-Ττας., ΟἾγγβ., Ευέδπαὶ., Ὑπάτι., 
Ῥδαι., ΤὨΡὮγ]., Απιδτϑι., Ῥσίπ,. 

8 λογομάχει ΑΟ", ἅ, ε, ἔ, ξ, νξ. 

λεύσομεν : ὅὃεε Μαῖίξ. χχν. 34; [μαΐε χχίϊ, 
28, 29; Δοῖβ χίν. 22; Κοπῃ. υἱῖϊ. Σ7; 2 
ὝΠΒεβ8. ἱ. 5; Βεν. ἱ. 6, χχ. 4. 

εἰ ἀρνησόμεθα, κιτιλ.: Αἡ εςδο οὗ ους 
Ἰμογά 8 ἐἰεδοδβίηρ, Μαῖξ. χ. 33. ὅ86ες αἷβο 
4 Ρει. ἰΐϊ. ὦ; 70άε 4. “ΤΒε ἡμέηγε οοη- 
νΕΥ8 186 εἰς! ροββί δΠ1εν οὗ τῇς δοιίοη ᾽᾿ 
ΕἸΙ. 
᾿ ΠΑ 13. εἰ ἀπιστοῦμεν : [{ἰ [8 τεάϑοη- 
80]ς το δοϊά τῃδὲ τῇς βεηβε οἱ ἀπιστέω 
ἰῃ τιῖϊθ ρίδςς ταυβὲ Ῥς ἀεϊξεγπιηςά ὃν ἴδ ς 
Δηε πεβἰ8 οἱ πιστὸς μένει. Νον πιστός, 
ἃ8 ἈρΡρ ἰεὰ το αοὰ, πιιιδὲ πιεδη ψαξέλίμί 
{Ρεὺς νἱϊ. 9); οἣς ψδὸ “ Κεερεῖδ τὰ 
ὉΓ ὄνοσ᾽᾽ (8. οχὶνὶ. 6; 2 Οος. ἱ. 8; 

1: ΤΏςΒββ. ν. 24; 2 ΤὮεββ. {ἰϊ. 3; Ηεῦ. χ. 
23, χὶ. 11]. ὙὝΒετς ἰβ 6 βᾶπιὲ ςοηΐγαβι 
ἰῃ Βοπλ. 111. 3, “ 5841} ἐδεὶγ ννᾶης οἵἉ [Δ ἢ 
(ἀπιστία) τηᾶϊςε οὗ ποπε εἴσεος τῃς Δ: ἢ- 
688 (πίστιν) οὗ αοά δ" Βιυὲ ΨἈ]Πε 
ΨῈ τεηᾶοσ ἀπιστοῦμεν, ἢ ἘΕΝ., αγό 
,αὐεμῖεε5, “ὰ ταυβὲ τεπιεπῆρεσ ἐπὶ ὑπ- 
τε Δ ὉΠ ἀπά ἀἰβοε εἶ ἰῃ [μ 6 τσυῖῃ ψνεσα 
οἰοβοῖν δ᾽ δὰ ἰῃ 8:. Ῥαὺ} 8 οοποεριίοη οὗ 
τ 6η}. 
ἀρνήσασθαι γὰρ--οὐ δύναται : Βεΐπρ 

ἐββθητ δ! ἴῃς ὑπομδηρεαῦὶς Ττυῖῃ, Ης 
ςφᾶπηοι ὃ6 ἴΔ͵δε ἴο Ηἶβ οννη πδίυγε, 88 νν6, 
Ψ ἤδη ἀπιστοῦμεν, ὅτε [4186 ἴο οὐγ θείξετ 
πδῖυτε ψ Βί ἢ 888 θη ἢ τῆς Εἴετ- 
πδὶ. Α ἴἰε ἰῃ ψογά, οσ υπέδι πε 88 ἴῃ 
δςῖ, ἰδ οοηζεββεάϊν ΟὨΪΥ δῃ οχρεάϊεηι τὸ 
τχεεῖ ἃ ἰεπΊρογάγΥ αἰ βου ; ἴε ἰηνοῖνεβ 
ἃ ἀϊδτερατὰ οὗ τς ρεσπιδπεηξ εἰεπηεηΐ ἴῃ 
οὔγ ρεσβοηδιιγ. Τμε ποῖα ἃ πιδῃ γαϑαὶ- 
ἰδεβ τῆς (ταπβιιοσυ παῖυτε οἵ οσγεαῖεά 
τοίηρθ, δηὰ ἢἰβ οὐνὴ Κίηβῃΐρ ἢ τδς 
Ετεγηδὶ, {πε πιοσε υππδῖυσαὶ ἀπά ἅππδοαβ- 
ΒΆΤΥ ἀο68 ζαϊβίγ ἰπ ψογά οὐ ἀεεά ἀρρεᾶγ 
το δἰπι. [Ιἐ ἰ8 τμεγείοσε ἱποοποδίνδῦὶα 
τδαι ασοἁ βμου!ὰ [ἰὲ (Νπι. χχιϊ, τὸ ; χα 
88π|. χν. 29 ; Μαὶ. {ἰ. 6; Τίς. ἴ.. 2; Ηεδ. 
νἱ. 18). Τῆς δρρ!!ςδιίοη οὐ πε οἴδυβε ποσὰ 
ἰ5 ἢοῖ {μαι “ Ης ν1}} ποῖ Ὀγεακ διῇ ἢ 
υ8.᾽" (Α17), θὰς τῆδῖ 6 σοηβίδεγαζίοη οὗ 
οὖς ροννεσΐεββῃςβϑ ἴὸ δῆς! ἔῃ σοη βίῃ οΥ 

4 εἰς ΜΟΌΚΙ.. 

οἵ αοἀἁ οὖς δίδες βῃουϊὰ ὕγαςς υ8 ὉΡ το 
εχϑίδῖς τηογαὶ οουγζᾶψε, 88 δείηρ Ηἱἰβ8 
“ἀσγυς Το άγεη '". 

νν. 14-26. Ὠϊδοουταρσε [86 ποὺν δῖ δα 
τεδοπίης Ὁ Ῥγεςερί δηά Ἴεχδηιρίθ. Ὑβεσε 
ἰδ πο πεεά, μβονενεσ, ἴδαῖ γοῦ βῃουϊά 
ἀεβραὶς οὗ τῆς Οδυσοῃ. [τ 18 Ἰουπάςά 
ὍΡΟΙ ἃ τοοκ, ἰῃ βρίϊες οὗ δρρεᾶγδποςδβ. 
ἍΚε ἃ ὑτγοδά νίενν οὔ [δε Ἷᾶβε: (δς 

ΟΒυτοῖ 8 ποῖ ἴδε βρεοΐδὶ δραγιπιεηΐ οὗ 
τε Μαβίῖεσ ἔγοτι πο τίη ρδ ὕπβεοση] 
8ἃτε Ὀδηϊβῃθά ; ἰξ ἰβ ἃ στοαὶ ουβςε νἱ 
[3568 πᾶ υἱεπβὶϊβ ἴοσ ὄνεῖυ πεεὰ οἵ 
ε, Τμῖδ ρτεᾶῖ Ηουδε ἀϊῆειβ ἔγοπι 
1δοβε οὗἩ ελγίῃ ἰπ τμδὲ ὑσονίβίοῃ 8 τηδάς 
ἴοσ ἴδε ῥγοτηοιίοῃ οὗ ἴ8ς υἱδηβὲ18. ἔτοπι 
ἴδς Ὀαδεβῖ υ8εὲ ἴο ἴῃς Μαβίεσ᾽β ρεγβοηδὶ 
Βεγνίςβ. 

γες. 14. ταῦτα Πα8 βρεςίαὶ τεΐεσεηςς 
το [Ὡς ἰββιιεβ οὗ 11ξε απὰ ἀεδίῃ βεῖ ουὖἕ ἰπ 
νν. 11.-13. ὙΒΕτε ἰβ ΠΟ βυς ἢ ργορηγϊδοιὶς 
δραϊηβι βιγίνίπρ δθους τνογάβ 28 ἃ βεγίοιιβ 
επάεανουτς ἴο τϑαῖϊβε ἴῃς τγεϊδιΐνα ἱπιροτί- 
8δηςς οὗ εἰπε δηά οἵ εἴεγηϊγ. “δε τὸ 
ΨΒοτα ἴῃ εἴεγηδὶ δ οσά βρεδίβ ἰβ βεῖ δὲ 
1θεγὶν ἔγοπι ἃ πιυϊεταάς οὗἩἨ ορίπίοῃβ "᾽" 
(06 1νεὐίαίίοπε ΟἈγὶ κε, ἱ. 3). 
᾿ ὑπομίμνησκε: “.. αὐτούς, 85 ἱπ Τίξ. 
111.0ῦ0ὨἋΛ. 

διαμαρτυρόμενος : ὅεε οὔ 1 Τίπι. ν. 
Ι 
ἐνώπιον τοῦ θεοῦ : ἴ[{ ἰ8 Δῃ ἀτρυπιεπὶ 

ἴῃ ἕανουγ οὗ τὴ΄1|8 τελάϊηρς ἴπδὲ ἐνώπιον 
Κυρίου οπἷγ οοουτβ οπος ἰῃ Ῥδυὶ (ἴῃ ἃ 
αυοιδιίοη), πῃ 2 ΟοΥ. νἱϊ!. 21. 
λογομαχεῖν : ϑεεοητ Τίηι. νἱ. 4. 
ἐπ' οὐδὲν χρήσιμον Δηά ἐπὶ καταστ- 

ροφῇ τῶν ἀκονόντων ἅτε οσοοτάϊπαϊε, ἀπά 
ἀεβοτίρε τς περαῖϊνε δηά τῆς ροβίεἶνα 
τεβυ}18 οἵ λογομαχία. Ὑὴε βυῤ͵εος οὗ 
τ8ϊ5 λογομαχία 18 ργοῦΔὈΪΥ ἰάσπεῖςαὶ νῖκαι 
τῆι οἵ τῆε μάχαι νομικαί οἵ Τίξ. 1ἰϊ.. 9, 
ψ Ποῦ νέα “ηργοβίδοϊς δηᾶ ναϊπ᾽". 

ἐπὶ καταστροφῇ, κιτιλ. : ςοπιγαβὶ λόγος 
.. ἂγ' προς οἰκοδομὴν τῆς χρείας, 
ἘρΡΉ. ἵν. 29; δηᾶ οοπιρᾶζε ἴῃς δηεΠεβ18 



13---16. 

ἀκουόντων. 
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15. ' σπούδασον σεαυτὸν " δόκιμον " παραστῆσαι τῷ! 1 Τίπι. ἱν. 

Θεῷ, ἐργάτην “ ἀνεπαίσχυντον, " ὀρθοτομοῦντα τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. 

16. τὰς δὲ “ βεβήλους “ κενοφωνίας ' " περιίστασο" "" ἐπὶ "" πλεῖον 

41, Τίι. 
ΠΡ 
γεσὶ 

τι. χχνί. 53, [υὐκς 1ἱ. 24, Αςῖϑ ἱ, 3, ἰχ, 41, χχὶΐ!. 33, όσα. νἱ, τ 16, το, χὶϊ. 1, τ Οος. νὴ]. 8, 2 Οοσς. 
ἵν. 14, χὶ. 2, ἘρὮ. ν. 31, (οί. ἱ. 22, ο ετε οηΐγ, οὶ ΕΧΧ. Ῥ τον. ἰϊΐ. 6, χὶ. 5 ΟὨΪΥ. 
Σ Τίπι, νἱ. 20, δεεὲ 1 1ἰπι. ἱ. 9. τ Τίις, εἱ, ο. 8. Αοἰϑ ἷν. 17, Χχ. 9, χχὶν. 4. 4 Τίπι. 
ἷ, ο. 

1 καινοφωνίας ΕὉ, πουϊέαέες5 ὑοομπι οἱ Ὁεγδογμηι ἃ, δ, ῶ, τῆδο. ὅεε. Τί. νἱ. 20. 

δεΐννεεη καθαίρεσις Δηά οἰκοδομή ἰη 2 
Οος. χίϊϊ. το. 
τ δῃουϊά Ὀε δἀάεὰ ἐπὶ ἐπ᾽ οὐδὲν 

Χρ σιμον " τοπροοοα οἰοβεῖγ στα 
γομαχεῖν (οΓ λογ 4.) ὈὉγ Ογτ. ΑἸεχ. 
ρααν Ῥ ΛΗ ῥνήμη ττὸ τὶ μοι μδὸ μκκα 
ὙΤΒς ΟἸετμεπίίης Νυΐϊρ. τεηάεσβ ὑπδπὶ- 
δἰφυουεῖν, αὐ πὲλκὲϊ ἐπῖπι με 6 ἐπέ; 80 
Ε.Ο. δὰά γάρ. 

[πη δάάϊείου το τς ννείρῃι οἵ δάνεγβε 
ταχιίυδὶ ενίάδεηοςς δραϊπδὶ [ῃῸ τελάϊηρ 
λογομάχει, ἰξ ἰΒ Ορεῃ ἴο [με οὐ᾽εοίΐοιβ 
τας ταῦτα---θεοῦ, ἀϊδοοηπεοῖεά νὰ 
νει ἕο οννβ, ἰ8 ἃ ἴδεν βεηΐθηςς ; ἀπά 
τῆδὲ μαρτύρομαι πὰ διαμαρτύρομαι ἰῃ 
Ῥαυὶ ἊΝ Τιρανε Το! οννεὰ ἀπά τὐπεμιεϊοὰ 
ὉΥ δῇ εχβοτίδιίοη, Φ.., ἘΡΏ. ἷν. 17:1 
“Εἶπ. ν. 21; 2 Τίπι. ἵν. 1ἱ. 

νεῖ. 1:6. σπούδασον: Οἷνε ἀϊ!έρεκοο 
ἐο ῥνγεδεπὲ ἐλγοεῖ (18 ΜΕἾ1 δ8 ἴῃ ψνοσκ) 
ἰο Οοὰ, αῤῥνγονεά. 

ἀνεπαίσχυντον: ΟἾΓγ8. ἰΑίκεβ 1818 ἴο 
τοδᾶη α τοογάνιαν ἰλαΐ ἀοε9 ποὲ 5007Ὴ ἰῸ 
ῥμὲ πὲς καπὰ ἰο απγἐλίηρ ; Ὁσι ἰξ ἴ8 θειῖες 
εχρίαἰπεά δ8 α τοογάριαπ τοῖο ἠᾶς πὸ 
εαμ56 [ον σλανια τοῖεπ ἀἐβ τρογὰ ἰς δεὶηρ 
ἐπεῤεοίεα,. Ιὰ ΔΠΥ ολδε, ἴδε ννοσὰ πιυβὶ 
Ὀς 80 εχρίαϊποάδ 88 ἴοὸ αυδὶν ἐργάτης 
πδίυγα!ν ; ἀπὰ τβεγείοσς ἰξ σάπηοῖ δε ἰη- 
τεγργείεά ὉῪ ἃ τείεγεπος ἴο ἱ. 8 (μὴ 
ἐπαισχυνθῇς), οἱ ἴδε βῃᾶπιε ἵμπδὲῖ πιᾶν 
ἀεῖοι ἃ τδῃ ἴτοπὶ ςοπίεββιπρ ΟἸτὶδβί. 
ὀρθοτομοῦντα : ὀρθοτομέω ἰ8 ἐουπά ἴῃ 

τεῆϊ, 48 ἴδε (λπδίδιϊοῃ οὗ Ἢ (ΡΙ εἰ) 
ἀϊνεεῖ, νιαλο εἰγαὶρδέ, πιαλε ῥίαιπ. “Ἧς 
80}2}1} ἀΐγεςι τπγ ΡαιΠ8,᾿"" “ Τῆς τ ρῃίεουβ- 
Ὧ688 οὗ ἴῆς ρεπεςϊ 5181} ἀΐγεςὶ Ὠὶ8 ννᾶγ "". 
ΤΒΐβ υδς οὗ ἰὰῆς Ψοτά βυρρεβίβ ἴπδι ἴτε 
ταεῖδρῃοσ ρᾶβ868 ἔτοτα ἴδε βεποσαὶ ἰάεδ οὗ 
ἃ Ψοικιηδῃ ἴο ἴδε ραγιίου!α ποιίοη οὗ 
ἴδε πιϊπίβίεγ 88 ὁπ 6 ὙΠΟ “ τηδίκ68 βιγαι πὶ 

ἴΠ8᾽" (τροχιὰς ὀρθάς) ἴος [πε ἔεεϊῖ οὗὨ 
8 ῬεορὶῈ ἴο ττεδὰ ἰῃ (Ηεὺ. χιΐ. 13). 

ΤᾺρ τσογὰ οΓ ἐγμέλ ἰΒ “ΤᾺε ὙΝΑΥ" (Αςίδ 
ἰχκ. 2, εἴς.) Ὑπεοάοτεϊ εχρί απ ἰξ οἵ ἃ 
ΡΙουρῃπιδη 0 ἀτίνεβ ἃ βιγαίρμις ἤιγγονν. 
ϑίσα αεῖγ ἘΝ. τὰ. (1), Ἠοἱἀΐηρ α εἰγαὶρ κέ 
εομγ8ε ἐπ ἐπε τοονὰ οΥ ἱγμέλᾳ. ΟἾτγγβ., οὗ 
οὐϊὔπρα ἀνὰ ψγμδὶ 8 βρυτίουβ οσ θά. 
ΑΙΣ, ἴοι ονν8. Ηαΐμες ἰῃ εὑρροβίης παῖ 

τῆς ἰάεα οὗ οσυτηρς μ48 ραββεὰ ουἱ οὗ 18 
ννοτά, δ8 ἰϊ 828 ουῖ οἰ κκαινοτομεῖν, ἀπά τεη- 
ἄετβ, γίρλεϊν αν φίενίηρ, 48 ορροβεά 
ἴο “ υἱεεγατίηε, τε ψοτὰ οὗ ἀοά᾽" 
(2 Οος. ἰϊ. 17). Οιδες Ἄχαπιρῖεβ οὗ νγογάβ 
ὙΒΙΟΒ μᾶνα ΨΠΟΙΙΥ Ἰοϑὲ τδεὶς ἀεγίναιοηδὶ 
ταεαπίῃρ ἅτε πρόσφατος ἀπ συκοφαντέω. 
Τῇς ἱπιάβου υπάοτνίηρ τς ΑΟΚ., ΕΕΟΝ πὶ. 
(2), γέρλεϊν αἰυϊάϊιρ, ἰδ εἰπε ἴμδὶ 
οὔτῆςε οοττεςῖ συϊτεῖηρ ἃΡ οὗ ἃ ἱνεν τοδὶ] νίο- 
εἶπ (ΒεΣΔ), οσ ἃ ἔδιμεσς (σαινιπ), οἵ βιεννασὰ 
(νι τἰηρα), οὐτείηρ ρογιίομβ ἕοσς τῆς ἔοοὰ 
οὔ τῆε μουβεβοϊά. Τῆς ΚΑΝ., λαπαάϊἐνρ 
αγίρλέ, ἰοϊοννΒ τῆς Ψαυΐξ., γεοέε ἐγαείαπ- 
ἐενι, ἀῃὰ ρῖνεβ [Ὡς ψεποῖᾶὶ βεῆβε νῈ]}] 
ἐπουρῃ. Τῆς υδὲ οἱ ὀρθοτομία ἴῃ ἴπε 
βεπβε οὗ ογίλοάοχγ, ἰῃ ΟἸεπι. ΑἹ. δέγονι. 
νἱϊ. χνὶ., ἀπὰ Ευ8. Η.. Ε. ἰν. 3, ἰδ ΡτοΟΌΔΟΪΥ 
δαϑεὰ οὐ 118 ραββᾶρε. 

Ψψει. 16. κενοφωνίας: ϑεεοη Σ Τίη,. 
νὶ. 2ο. Ηεσιτε, 848 Βεπρεῖ βυρρεβίβ, κενο- 
ἰδ ςοηιταβίεὰ ν ἀληθείας, φωνίας νἱἢ 
λόγον. 

περιίστασο: τἀμν, ἀευΐία, “ Οἷτε ἐλόνι 
α τὐἱάς δενέμ" (ΡΙυπιπλετ), αἰ8δὸ ἴῃ Τίς, 
ἰ. 9. [πῃ τπεβὲ ρῥίδοεβ πέρι 
828 ἴῃ βᾶπΊε πιδδηΐῃρ 88 ἐκτρέπεσθαι, ΣΙ 
Τίπι. νἱ. 20. [πη ἴδοι ΕἸ]. οἱϊεβ ἔγοπι 
Τυοίαη, Ἡ ἐγνιοέ. ἃ 86, ἐκτραπήσομαι καὶ 
περιστήσομαι, “πεῖς ἴδε νο νεγὺβ ἃστὲ 
εν Ὺ υβεὰ 485 ἰπάϊετεπὶ δἰϊεγπδιίνεβ. 
νβετε περιίστημι εἰδεννπετε οοουσδ 
(Ν.Τ.), υἱς., ]ομη χὶ. 42, Αοῖβ χχν. 7, ἰξ 
ΤΛΘΆΤΙΒ “10 βίδηὰ δζοιηά ᾽". 

ἐπὶ πλεῖον, κιτιλ.: ΤΠοβε ψνὯο υἱεῖ 
“ῬΑΌΌΙη 8 ̓" (διδ)εοῖ οὗ προκόψονσιν) 
ἅτε ποῖ, ἃ8 ἰβ βοπιειϊπιεβ βιυρροβεὰ, 
τλειεὶν περδιίνεϊν υδεῖεββ; ΠΕ ἅγε 
Ῥοβίεἰνεῖγ ἀπά ἱῃπογεδδίη ΡΥ ταϊβοί νου. 
ἴῃ εἰϊ, 9, οὐ προκόψονυσιν ἐπὶ πλεῖον, ἴδε 
δἰτυδιίοη ἰ8 αἀϊδετεπι. νΝ δα ἃ πιδη᾿Β 
ἄνοια [28 Ὀδοοπὶς πιδηϊξεβι ἴὸ 411, πε 88 
Ἰοβὲ πίβ ρονγεσ ἴο ἀο τηϊβοῃίεῖ το οἴδμετζβ; 
οη ἔπε οἴμεν παπά τβετε ἰ8 πὸ {ἰπ|ϊξ ἴὸ 
τῆς ἀειετίοταιίοη οὗὨἩ “ εν} πιεη δηὰ ἱπὶ- 
Ῥοβίοιβ᾽" ἐπ ἐπεπιβεῖνοβ, προκόψονσιν 
ἐπὶ τὸ χεῖρον (ἰ1ϊ. 1.3). 

ἀσεβείας: φεηϊέῖνε δῇετ ἐπὶ πλεῖον. 
Τῆς Τοπιηχεηίδίογϑ ςοπηρᾶγο ΪΟβερῃ. Βεϊ!. 
κά. νὶ. 2,3. προὔκοψαν εἰς τοσοῦτον 
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υ μαὶς ἃ, γὰρ ἐπ προκόψουσιν "ἀσεβείας " 17. καὶ ὁ λόγος αὐτῶν ὡς ᾿γάγγραινα 
Ἀν τ, Σ νομὴν ἕξει - ὧν ἐστὶν Ὑμέναιος καὶ Φιλητός, 18. οἵτινες περὶ τὴν 

3 Τίαι. ἰί ἀλήθειαν " ἠστόχησαν, λέγοντες ' ἀνάστασιν ἤδη γεγονέναι, καὶ 
; ΣῊΝ " ἀνατρέπουσιν τήν τινων πίστιν. 109. ὁ " μέντοι " στερεὸς " θεμέλιος 

1.26, Τί: τοῦ Θεοῦ ἕστηκεν, ἔχων τὴν ᾿ σφραγῖδα ταύτην, Ἔγνω Κύριος τοὺς ΕῚ 
ἐδ, 12, [υάς 
15,1 

" ἥξετε οὐΐγ, οἱ υυΧΧ, Χ ] δ χ. 9 οηἶγ, Ν.Τ. γϑεει Τί ἰ, 6. 4 ]οἙδα ἰΐ. 15, Τίς. 
ἀντὶ οὐἶγ, Ν.Τ. ἃ ] οδῃ (5), 148. ἰὶ. 8. 1υάς 8. Ὁ δε. ν. 1:2, 14, 1 Ῥεῖ. ν. 9. ς 86ὲ ζ Τίπι. 
νἱ. το. ἃ Εοα;. ἐν. 11,1 ον. ἰχ. 2, αν. ἰχ. 4, εἴς. 

118. τὴν ΑΟΌΚΨΕΡ, δηὰ αἰπιοβὲ 41} οἴμεγ δυϊμογίεἰββ ; οὔι. τὴν 9 ΕὉ, 17. 

αγομίας. ΟἾΔ11|68 τΠΐπΠκ8 προκόψον- 
σὰ ἐπὶ πββμις ἐν πλεονεξίᾳ, Τεεέ. ἐν Τισείυε 
Ῥαέτγίαγοῖς, Ἰυάλῃ, χχὶ. 8, ἴῃς βουγος οὗ 
τι ῖβ ρῆγαβε ; Ὀαὶ ἰξ 18 τ ογ Εἶν ἃ ρᾶγα ϊεὶ. 

Ψψεῖ. 17. ὡς γάγγραινα νομὴν ἔξει: 
δῤγνεαά, ἘΦΝ τλ., μὲ οαμοεν 3εγρίέ, Ναὶρ. 
ΕἸ, οοπηρᾶτεβ Ονίά, Μείανι. ἰϊ. 825, 
“8βοΐες ἱπηπηεάϊοδοϊ! ας σάποοῖ ὅεῖρετζε, εἴ 
{Πε8485 νἱταιτὶβ δάδετε ραγίε ". ΑἹΐ. 
ΒΆΡΡΙΪοΒ τῆδην {ΕΠ υδιγδιίοπβ οὗ νομή 88 
“ἴῃς. πηράϊοα! ἔεγπὶ ἴου ἴῃς σοπβυπλης 
Ῥίοόρτεββ οὗ πηοτε γίηρ ἀΐδεαβε "". 
Ἠτηδοκ (Με ςςίοη, νοῖ. ἴ.,) ΡΡ. 114, 115) 

{Ππδίγαῖεβ οορίουβιυ τΠ18 σςοηοερίίοπ Οἱ 
τη ΓΑ] εν]} ἔγοπι {πῈ τσὶ πιβ οὗ ἴῃς φαγὶ ν 
Αι εῖβ. 
Ὑμέναιος καὶ Φίλητος. ΤῊΐ8 Ἡγπιεη- 

Δ6ι8 8 ῬΕΓΠΔΡΒ ἴῃς βάπιε ἃ8 ἢς ννῆο ἰ8 
πιεηποποά ἰη 1 Τίπι. '. 2ο. ΟὐὨ Ρῃϊεῖυβ 
ποιπίηρ 8 Κπονγῃ ἔτοτῃι οἵδες βουγςςβ. 

νεῖ. 18, οἵτινες ἱπιρὶ]ε5 τπᾶὶ Ἡγπηεη- 
δεὺβ δηὰ Ῥῃϊεῖυβ νγεγα ΟΠΪΥ ἴδε πιοσα 
οοηδρίουουβ τησπιῦεῖβ οὗ ἃ οἶδβ8 οὗ ἔα 86 
τεδοῆεῖβ. 
περὶ--ἠστόχησαν: ϑὅεε ποίΐεβ ΟΠ Σ 

Τίπι. ἱ. 6, 19. 
ε, κιτιλι : ὙΠοτα οδη ὃς {π||6 

ἄουδεὲ παι τῆς ἔαϊΞε ἰεδομίηρ πες δἰϊυδ θὰ 
ἴο ννᾶβ8 ακίη ἴο, ἰξ ποῖ ἴῃς βδπιε 28, ἐμαί 
οὗ βοπιὲ ἰη Οογίηνῃ ἃ ἔενν γδᾶγβ βλιὶϊεσ 
ὙὙὯΟ βαϊὰ, “ ὙΠεσα ἰ8 ΠΟ ταϑυγγεςιίίοη οὗ 
τῆς ἀεαά " (τ Οοτ. χν. 1:2). Ὑηδὲ ἴπεβε 
Ρδίβοηβ τηεαπὶ 85 ἴπαξ ἴῃς ἰδησυᾶρε οὗ 
7688 δδουϊ εἴεγηδὶ [πὸ ἀπά ἃ τεβυγγες- 
τίοη τεςεϊνεὰ 18 οοπηρίεῖς ἔυϊ Η]πιοπὶ 
ἰπ οὐγ ργεβεηῖ Ἴοπάϊτίοηβ οὗ εχίβίεπος, 
τῆγουρῃ ἴμ 6 δοαυϊδιτίοη οὗἩ τπᾶὶ πιογα εἷἊ- 
ναϊεά Κπονϊεᾶρε οἵ αοἂἃ πὰ πιδη δηὰ 
τηογα ν δηὰ βρίγυδὶ εχίβίεπος βσαπεῖ- 
ΑἸἸν νος ΟἾγιδὲ απὰ Ηἰἴβ ςοπιίηρ παά 
ἱπιρατίεὰ ἴο πιαπκίπά. Τῆὶβ 580 1πλεβὶ 
Κπον]εάρε οὗ τπίπρβ ἀϊνίπο ἰ8, τον βαϊά, 
ἃ τεβυτγεοτϊίοη, ἀηὰ ἴῃς οηἷγ τεβυγγθςιίοη 
τπδὶ τηδπ οδη διίαίῃ υπίο. Τῆςβε 4α]βα 
ἰεδοῖοτβ οοτηδίποά ἃ ρίδυβίδὶς Ὀυς ζ4158 
ΒΡ᾽ τυ Δ! γ, οὐ βεητσηςηιδι ιν, ἢ δ 
ἱπνίποιθ!α τηδιεγί δ! δαὶ; δηά {δεν δἱ- 
τεπηρίςἁ το πὰ βυρροτί ἔοσ τπεὶγ πιδίεγίὶ- 

Ζ 80. 

ἰβεῖίς ἀϊβθεϊεῦ ἰπ της τεβυγγεςείοη οὗ τῆς 
Ῥοάν ἰπ ἃ ρεζνεσβε πιϊβυπάεσγδιδηάδίηρ οὗ 
δε ΟὨγιβείδη ἰδηρυᾶρε δρουΐ “ πουγπεβ8 
οὗ {{ξπ᾿᾿ (Εσπν. νἱ, 4; ΟΟἹ. ἰϊ. 12, 11. 1). 
“Ἐ5386 τεβυγγοοιοηετλ ἃ πιοΙῖΐ8, ἀρη]- 
εἰοποτη 6} 08 αὐδς 8ΔὉ 1ρ818 ἀϊοίτυτ νεγ δε 8᾽" 
{{τεππυο, αεν. ἰϊ. 31, 2; ο΄. Τεγῖ. ἀε 

ἘΞΉΥΥ. 10); δΔῃ δοδπίενεἃ τηογὰὶ εχρετί- 
εῆςς, ἰπ ἕαςξ; ποῖ ἃ ἔμυτε πορε. Τῇα 
Βεσεβυ οἵ Μασοίοπ, οὐ ἔπε οἵδε παηά, 
ΜὮς ἀςσηγίηρ {πε ἔαΐϊυτα τεδυγγοσοη οὗ 
τῆς , 8Πτπγοᾶ ροκίτίνεῖγν τῆς ἱπιπιοτῖ- 
τιν οὗ ἐπε βου]; ς΄. 1υϑπ Μασγίγυ, δ ἑαϊ. 

“Μαζγοίοη δηΐπὶ ἱπ ἰοϊὰπὶ οδγηΐβ 
τεϑυτγεοῖ πεῖ ποη δάἀπιϊξῖεπβ, εἰ 80]ΐ 
δηΐπιδα βδ υἱεπὶ τεργογἱτθῃβ, ποη 4ι41}- 
τδεῖϑ βεά βυδβιδηϊίας ἔλοὶς φυδεβιίοη ἐπ᾽" 
(Τετῖ. αὐν. Μαγείοπενε, ν. το). 

τινων: 8εε ποίεοη τ: Τίπι. ἱ. 3. 
γψει. το. “γε ν1}} ποὲ ἔεασ. Τῆε οἱϊν 

οἵ ἀοά. .. 514}1 ποῖ Ὀς πιονεά " (ΡΒ. 
χἰνί. 2, 4; οὗ. ΗεὉ. χίϊ. 28). τε ΟΒαγοῦ 
οὗ ἴδε Νὲιν σονεπᾶπε 8 ἴἶκε ἴῃς ΟΠυγο 
οἵ τὰε ΟἹά Οονεπαπὲ: ἰξ δᾶ8β δὴ ἰάεαὶ 
ἱπέερτεν υπαβεοιεά Ὀν με ἀείεςσιίοη οὗ 
δος ΨὯΟ Πδὰ βεεπιεά το Ὀεϊοηρ ἴο ἰϊ. 
“ ΤΏΟΥ ἅττα τοὶ 41] [βγαεῖ, συ βίο ἀγὰ οὗ 
Ιβγαοὶ. . .. ΑΙ! Ιβγαοῖ 8.41} δε βανεά " 
(Εοπι. ἱν. 6, χὶ. 26). “Ὑμεν ψεηΐῖ ουΐ 
ἴτοπὶ υ8, Ὀὰϊ ΤΕΥ ψεγα ποῖ οὐ ᾿8; ἕογ ἱἢ 
πεν μαᾶὰ Ὀεεη οὗ υβ8, ἴπεΥ νουϊὰ ανς 
ςοητππεὰ νυ 18. (1 ]οδπ ἰϊ. 90). Τῆς 
ΟΒυτςοῖ, 48 Ὄχι βιϊηρ ἴῃ ἴῃς Ὀϊνίης Κηον- 
Ἰεᾶρε, ποῖ δ8 δρργεβεηάεὰά ὃν πηᾶπ᾽β ἰη- 
τε!]εςῖ, ἰδ ἐὰε ὟΝ )οωκάαίιοη οΓ σοὰ 
(Εν , ἦν... ἴπαῖ ψ πῃ ἢ Οοὐ δα8 ἤγπιν 
ουπάςα, [τ 18 οαἰεά εγε θεμέλιος τοῦ 
θεοῦ ταῖμεῦ τπδη οἶκος τ. θεοῦ, 50 88 ἴοΟ 
Ἔχργεβδ ἴῃς Ὀεῖζει ἰϊ8 ἱπηπι ΟὈ  ν, υπᾶῇ- 
ξεςϊεὰ Ὀγ ἴμοβς Ψψῆο ἀνατρέπουσι, κιτιλ.; 
{ στύλος καὶ ἐδραίωμα τῆς ἀληθείας (1 

ἴῃ. 1, 15]. ὙΠογα σᾶπ Παγάϊν ὃς δῃ 
ΔΙΙυδίοα ἴο τῃ6 ρᾶγδθὶε υνεὰ ΜΠ Ιοἢ πα 
ϑεηοπ οἡ ἴῃς Μουπὶ οἷοβεβ, [κε νὶ. 
48,490. ΔΊ στερεός ςοπιρατε ἴῃς υ8ὲ 
οἵ στερεόω, ΑςἰΒ χιΐ. 5, Δηά οἵ στερέωμα, 
Οοι. ἰϊ. 5. 

ἔχων τὴν σφραγῖδα: [τ νγχὯ8 ποίϊεὰ οἡ 
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ὄντας αὐτοῦ, καὶ "᾿Αποστήτω ἀπὸ ἀδικίας πᾶς ὁ ' ὀνομάζων τὸ ΄ ὄνομα ε 8οει Τίαι. 

Κυρίου.1 20. ἐν μεγάλῃ δὲ οἰκίᾳ οὔκ ἐστιν μόνον σκεύη χρυσᾶ καὶ ἐ Αεἶδ χίχ. 

ἀργυρᾶ ἀλλὰ καὶ “ ξύλινα καὶ ἢ ὀστράκινα, καὶ ἃ μὲν εἰς τιμὴν ἃ δὲ 
13, Εοχ. 
χν. 20, 
ἘρΡΒ.ἰ. ἃς. 

5 Ἀδν. 'χ.20 
Ὁ 2 ον. ἱν. 

1 Χριστοῦ ἃ ἴεν ουτεῖνεβ. 7: 

1: Τίπι. νὶἱ. το ἴπαιὶ ἰῇ τε ἴνο ρίασεβ ἴῃ 
Ἐς ἢ θεμέλιος οσουτθ ἰῃ ἴῃς ῬΑβίογαδὶβ, 
ἴδετε ἰδ ἃ οοπάεηπβαϊίοη οὗ εχργεβδίοῃ 
τεβυ την ἱπ ἃ οοπἭιδίοη οὗ πιείδρῃος. 
Ηετε ἴῆς Δροβίῖα ραβ86ε8 σαρὶ ἀἷϊν ἔγοτῃ ἴμε 
ποϊίοη οὗ ἴδε Οἤυσομ οοἸ]εςτίνεϊΥ 88 ἃ 
ξουπάλιοη, οὐ ἃ θυ ]!άϊηρ ννεἰ] ἑουπάςά, 
το ἴπδὲ οὗ τῆς πιεη δη ννοηεῃ οὗ ψῇοπι ἰὶ 
ΠῚ Ξοριρονοῦ, δηὰ ψῆο πᾶνε Ὀεεπ βεαϊεά 
ΌΥ αοά (βεε τε. ἀπά αἷβο ΕΖεκ. ἰχ. 4; 
7οδη νὶ. 27; 2 Οοχ. ἱ. 22; Ἐρῆῇ. ἱ. 13, 
ἷν. 30; Εεν. νἱῖ. 3, 4, 5-8). ΤΟΥ τὲ 
πιατκεά Ὁγ αοά 80 88 ἴο ὃς τεοορηίβεά 
ὃγ Ηἰπὶ 88 Ηἰβ; δηά (ἢ8 τηδσὶς α͵80 βεγνεβ 
8 ἃ Ρεζρεῖιδὶ τγεπιηάεσ 0 ἴπεπὶ ἱμαὶ 
ΠΟΥ δῖε ποῖ {πεὶσ ονγῃ,᾽" δηὰ οἵ {πεὶγ 
οοηβεαυςεπὶ ΟὈ]ραιίοη το οἰ 'πεβ8 οὗ 1πἴὲ 
(1: Οος. νἱ. το, 20). Ὑπετα ἰβ πο δἰ ϑίοη 
ἴο ἴδε ρῥγαςῖῖςς οὗ οδενίπρ ᾿πβουρῦομβ 
ονες ἄοοσβ δηὰ οὐ ρἰ}]γβ ἀπά ἐουπάδιίοη 
βίοπϑβ (Πεαϊ. νὶ. 9, χὶ. 20; εν. χχὶ. 14). 
Τῆς οπς 864] δδᾶγβ ΝΟ ἰηβογριίοβ, ἵννο 
ταυΐϊυδη!ν σοτα ἐπι ΆσΥ ρᾶτὶβ ΟΓὁ ἀϑρεοῖβ: 
(α) ΤΙ οὐ͵εοῖῖνε ἕδος ΑἹ αοά᾿β βυρετίη- 
ἰεπάϊης Κπονϊεάρε οὗ Ηἰβ Ἄσβοβεη; (δ) 
τῆς τεοορηϊείου Ὁ ἴπ6 οοπδβοίουβη 688 οὗ 
δδοῖ ἱπάϊν!υιαὶ] οὗ τῃε τεϊαξίοη ἰπ ἡ ΒΟ ἢ 
δε 5βίδπάβ τὸ αοά, νἱτἢ 18 ἱπιρεγαῖίνε 981} 
ἴο δοί[πεββ. 
“Ἔγνω Κύριος κιτιλ.: ὙΠς ννογάβ ἅγε 

τακεη ἔγοση ΝΌμ. χνὶ. 5, ἐπέσκεπται καὶ 
ἔγνω ὃ θεὸς τοὺς ὄντας αὐτοῦ, “1π (ῃς 
ταοζηΐηρ ἴδε 1οσὰ ν}}}} βῆενν ψν8ο ἅτε 
Ηἱ8᾽. ὙὍῆε ἱπιεπεῖνες υ8δεὲ οὗ ἅμοιν ἰδ 
11υϑιταῖεὰ Ὀγ αεη. χνίϊ!. το, Εχ. χχχίϊὶ. 
12, χ7, ΝΑῆ. ἱ. 7, ]Ϊομη χ. 14, 27,  Οοσ. 
νἱ!. 3, χίῖ!, τΖ, χῖν. 38, ΕΝ. πἰ., 64]. ἱν. 9. 
Ἂ κιτιλ.: ΤΒς ἰδηρσυᾶρε ἰ8 

Ρεῖπαρβ δποίδμες δοῦο οὗ ἴῃς βίου οὗ 
Κογδὴ: ᾿Αποσχίσθητε ἀπὸ τῶν σκηνῶν 
τῶν ἀνθρώπων τῶν σκληρῶν τούτων . . . 
μὴ σνυναπόλ' ὲν πὐστ. τῇ ἁμαρτίς 
αὐτῶν. καὶ ν ἀπὸ τῆς σκηνῆς 
Κόρε (ΝὩηι. χνΐ. 26, 27). Βυὶ ἴ58. 11. αὶ 
8 ΠαΆγασ ἰπ βεηπιεπε, ἀπόστητε σ- 
τητε, ἐξέλθατε ἐκεῖθεν καὶ ἀκαθάρτον 
μὴ ἄψησθε, . .. οἱ φέροντες τὰ σκεύη 
Κυρίου, οἵ. ἴχυκς χί!. 27. ΑἸ80 158. χχνὶ. 
13, Κύριε, ἐκτὸς σοῦ ἄλλον οὐκ οἴδαμεν, 
τὸ ὄνομά σον ὀνομάζομεν. Τῆς 58ρίτἰτυ4] 
Ἰορίς οἵ ἰδ ἀρρεᾶϑὶ ἰβ ἴῃ βαπὶς 88 ἴμδῖ οὗ 
ΑΔ. ν. 25, “ {ἔνε ἴἵνε ὃγ ἴε ϑρί τε, ὃν ἔπε 
ϑρίγις Ιεξ υ8 αἷβὸ νγαῖκ᾽, Βεηρεῖ «πίηκβ 
τδλὲ ἀπὸ ἀδικίας ἰ8 εαυΐϊναϊεπε ἴο ἀπὸ 

ῥοσείον, νὶ., νἱῖ. 117. 

ἀδίκων, (πε δρβίγαοϊ ἔοσ ἴδε οοπογείε; ὡλὶ 
ΨΕΓ. 21, “Ῥυγρα ΠΙπΊ86 1} ἔγοπ ἴΠπεβς᾽". 

νει. 20. ΑΙδουρὴ τἰῃς ποιίοπαὶ ΟΒυτγοῦ, 
τὰς εογῥμς Ολγί σε υόγηι, ἰδ ἀπλῆεςιεὰ 
ὈΥ δε νϑοϊ!]διίίοη δηὰ ἀϊβίογαϊ εν οὗ ἰΐβ 
τοι θεζβ, πανοσίμεῖεβα (δὲ) τῃς ΟΠυτςοἢ 
88 ΨῈ δχρογίδηοε ἱΐ οοπίδίῃβ πηδην υἢ- 
ΨΟΓΙΒΥ ΡῬεγβοῃβ, ἴς τεοορπίτίοη οὗ ποῦ 
88 τηεπίθεῖβ οὗ ἴδε ΟΠυγοῇ ἰβ ἃ ἐγίαὶ 
το ἔα. ὙΤῆε ποϊομδὶ ΟΠυτοῖ ἰ8 Ὀεδὶ 
δρυτεὰ 48 ἃ ζουπάδείοη, ννὩϊο ἢ ἰ8 οὐ οὗ 
βἰσῃς. Βαὶ τ[ῃε ἰάδα οὗ τς βυρετγβιγυςίαγα 
ταυβὲ Ὀε δά δεά ἱπ ογάἄεσ ἴὸ βῃδάον ἔοσίῃ 
δε ΟΒυτοῦ 88 ἐξ τηθεῖβ ἴῃς εγε. [ἴ ἰβ ἃ 
Βουβε,4 ἀτεᾶὶ ἤουδε ἴοο, ἔπε Ηουδε οὗ 
αοά (τ Τίπι. [1|. 15), ἀπά τπεζεΐοσε οοη- 
ταῖηΐπρ' ἃ ρτεᾶῖ νασί εἰν οὗ κίπβ πὰ συδὶ- 
ἰτν οὗ ζυτηΐτατε δηὰ υἱεπβὶ]858, Οη οἰκία, 
ἃ Ψδοῖε Βουδε, 45 ἀϊδβιϊπρυϊβηῃθὰ ἔγοτ 
οἶκος, ννὶοἢ τπυῖσμξ τηδϑη ἃ βεῖ οὗ τοοπῇβ 
ΟΠΙΥ, ἃ ἀνε! πη, δες Μουϊοη ἱπ Ἐα- 

ΎΒετε δῖ ἴνο 
τπουχῆῖβ ἰη {πε Δροβεῖς᾽ 8 πηὶπά, ᾿Βουρσμῖβ 
ψΠἰοἢ Ιορίοδ!ν ἀγα οοηβὶςείηρ, Ὀὰς ψ ΠΙΟΒ 
δαίΐδῃος εαοῖ οἵδε ἰῃ ῥγδοῖῖος. Τῆδβα 
ἃτε : (1) τῃς ΕΑ οὗ τῆς ἰάεαὶ Οδυτγοῖ, 
δηά (2) ἴτε ργονί ἀδητδὶ ογάεγίηρ οὗ ἴῃς 
δοῖυδὶ Ομυτοῆ. Ὁπ8Ὲ}} τπὲ ἀγαρ- πεῖ ἰ8 ΚΌ]], 
πὰ ἄγαν ἃρ οἡ ἔπε δεδοῦ, πε Ὀαά 88 
ἴῃ ἰξ σαπποῖ ὃε οδβὲ ἄννᾶὺν (Μαῖί. χιϊὶ. 47, 
48). Τῆΐβ 18 ἔπε νίενν οὗ (6 ρδββαρα 
τακεη Ὁ ἴῆς δίῃ ἐχροβιζοσβ, 6.9... Ογ- 
Ῥείδη, Εῤ. ἵν. 25. ὙΒδ εχρδηδέοη οἵ τῇς 
Οτεεῖΐ ςοπιπιεηϊδίογβ, ἴπδὶ Ὁγ ἴῃς “ ρτεδαῖ 
Βουδε᾽" ἰ8 τηϑᾶπὲ τῆς νογί ἃ δὲ ἴάγζξε, 
ἰδ ουξ οὗ παιπίοην τ ἴτε οοπίεχί. Ιἰ 
8 το Ῥε οὐβεογνοὰ τῃδὲ 5:1. Ρδυΐ Ἴχρίθββεδ 
δεῖ ἃ πηϊάες δηά τηοσς πορεῖαι! νῖενν οὗ 
τῆς υρννογ οἰαπιεπίβ πὶ ἴῃ Οδυτοῖ 
τδδη ἢς ἄοεβ ἰῃ τῆς ρδγδι]εἱ ραββᾶρε ἱπ 
Ἐοπι. ἰχ. 21, 22. ΤΒεῖα “δε νε88618 υη- 
ἴο ἀϊδῃοηουγ᾽" ἂς ““νεββϑεῖβ οἵ ψγϑίῃ 
Βιϊεά ὑπο ἀδβεγυςτίοη ᾿. Ηδετε ἴδμεν ἅγε 
411 δὲ ἰεαβὲ ἰὴ τῆς ατεδὶ Ηουβε, ἀπά 41} 
ἴος βοῖῶς ὑ86, ὄνεὴ ἰζ ἔος 1688 ποπουσγαῦὶα 
Ρύζροβεβ ἴπδπ ἔποβε βεγνεά ὃγ τ; νεββεῖβ 
οὗ μοϊὰ ἀπά ἰϊνεγ; δπά ἴτε πεχί νεζβε 
βυρφεδίβ (παξ ἰξ 8. ρεγῆδρβ ροββίδίε ἔογ 
τπαῖ νος Ππδά Ῥδθ ἃ “ νεββεὶ ὑπο ἀ158- 
Βοπουγ᾽ ἴο Βεσοπια εἰ ἔοσ Ποπουσγαθὶε υ568 
ἰα τς Μαβίογ᾽ β ρεζβοῃδὶ βεγνίςς. ἵγὲ 
ἅτε τεπιϊηάεά οἵ ἐπε νδτίουβ αυδὶ εἶεβ οὗ 
βυρεγβίγυςίατε πηεητοπεά ἴῃ τ (ον. [1], 12, 
“ἐ οϊά, 5[ νεῖ, οοβιὶν βίοπεβ, ννοοᾶ, μᾶγ, 
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ἱχθος.ν. 7. εἰς ἀτιμίαν. 21. ἐὰν οὖν τις ' ἐκκαθάρῃ ἑαυτὸν ἀπὸ τούτων, ἔσται 
καῖ. 13, σκεῦος εἰς τιμήν, ἡγιασμένον,; " εὔχρηστον τῷ ̓ ' δεσπότῃ, εἰς " πᾶν 

17, Τίς. ἰ, 
τ6, ἐἰΐ, α, δὲε τ Τίχ. ἱΐ,. το. 

Ρ 8εε τ Τίπι. νἱ, ττ. 4 1 Τίπι. ἱ, 4. 
Σ3, 14. 1 Οοτ. ἱ. 2, 1 Ῥεῖ. ἱ. 17. δϑεειτ 
ϑε6ὲ Τίπι ν . νἱ. 4. Ἢ σ Τί. ἱν. 7). 

Ὁ Βεν. ἰχ. 7, 15, Ὑ]Ὲ8 εἰς; οἱ. Τίς. (1... 
ἱ Τ᾿ Αείο νἱΐ. 50, ἰΐ. 2:, ἰχ. 14, 21, χχίὶ. τό6, ἢοπι. χ. 12, 

Ἵπι. Τίς, ἢ]. ο. 

αἰ, 13, 2 ἢ ἔργον ἢ ἀγαθὸν " ἡτοιμασμένον. 22. τὰς δὲ " νεωτερικὰς ἐπιθυμίας 
᾿ ΡῬφεῦγε᾽ δίωκε δὲ δικαιοσύνην, “ πίστιν, ξ ἀγάπην, εἰρήνην μετὰ 3 

23. τὰς δὲ 
ἢ ἧπι.ς κωρὰς καὶ 5 ἀπαιδεύτους "" ζητήσεις “ παραιτοῦ, εἰδὼς ὅτι γεννῶσι 

ο 3 Μεος. ἱν. 8 οηϊγ. 

ἱ, 5. ( - ετε οοἵγ, ΝΙ. 

1 1ῃ8. καὶ ΟΡ ὌΡΟΚΤΓΡ, ἔ, νᾷ.» β8}., βυτδοὶ, ἀγπλ. 

8]ῃ8. πάντων ΑΟΕΕΤΟ, 17, 31, 73», ἴδτεε οἴμεγα (ΕΟ, 73 οὔ). ο]]. τῶν), 5, β88., 
Βυτδοῖ, 866 1 Οος. ἱ. 2. 

βίυὉ1ς ᾽ν. 8ες αἷδο νν'8ά. χν. 7γ. Εἰεϊά, 
Νοίος, ἱπ ἴος., βυρσρεβῖβ τιμαὶ δεσπότης 
Βεῖε ἰδ Ὀεβὲ τεπάεσοά ἐλδφ οἵσπόγ. 8εε 
ποίεβ ου σ Τί. 11]. :5 δηὰ νὶ, 1. 

γετ. 21. 81. Ῥδὰϊ ἄγορβ ἴῃς πιείδρδογ. 
Τῆς ρεπεγαὶ πιεδηὶης ἰ8 οἶδασ ἐπουρῇ, 
ἴδδλι ἃ τπιδῃ πιᾶὺ Ὀεοοσης “ μεανεῃ᾿ Β οοη- 
βυχαπηδῖς συΡ,᾽" σκεῦος ἐ (Αςῖϑ ἴχ. 
15), 1 ἢε ““τηϊδίδακε ποὶ ἢἷβ δηά, ἴο δίακε 
τῆς τηΐτες οἵ Οοά". ΨΠεη νὰ επάυε 
τῆς νεβ88615 συνε οοηβοίουβπεββ, ἱξ 18 βεοη 
τῆαις ἘΠΕ πιᾶν “ τίϑα οὔ βιερρίηρ-ϑίοηςβ 
οὗ πεῖς ἀεδά βεῖνεβ ἴο μίρμεγ τπίπρ᾽". 
Τῆς τις π88 Ῥδεη, ἰξ [8 ἱπιρ! ες, ἀπιοηρ 
τῆς “'νεβϑεῖβ ὑπο ἀϊβῃοπουτγ᾽". ““Ῥαυΐ 
ΨΆΒ δὴ δλσίποη νεββεὶ, δηὰ ὕδοᾶπ)ς ἃ 
ξοϊδεη οὔς. [1υἀδ8 ννᾶβ ἃ φοϊάδβη νεβϑεῖ, 
διὰ Ὀδοᾶπια ἂπ δαγίδεη οὐς (ΟΠτγε.). 
Βεηρεὶ βυρροβεβ ἰδδὲ τῆς ἐάν τις 'ἴ8 ἅπ 
εχμοσίδείοη ἴο ΤΊ ποῖ Ὠἰπιβεῖ. ΤῊΐβ ἰδ 
βυφρεδιεὰ ἴῃ ΟΝ. οἵ νεζ. 22, “ Βυς ἢες;,᾽" 
εἴς. Τῇς τοΐδσεπος ἴῃ τούτων 18 ποῖ 
αυἱξς οἷεατ. [Ια ἰ8 Ὀεβὲ ρεῖμαρβ ἴο ἐχ- 
φἰ δίῃ ἰξ οἵ ἴῃ ἔδϊβε δδοπεγ τπεπιβεῖνεβ, 
“ἐν 688618 υπίο ἀἰββοηουτ,᾽" γλίβογ ἴλη οὗ 
τη εἰν Ἰοαομίηρ οἵ ἱπητηογαὶ οπασγδοιεγίβεϊςβ, 
του οὗ οουγας 118. ἰδ ἰταρ!!εὰ. Τῆς 
τπογουρθηςδββ οὗ ἴπε βεραγδιίοη ἔγοπὶ ἴδ 6 
οοττυρτηρ εὐνϊτοητηθηΐϊ οὗ εν] σου ρΑηΥ 
ἰδ ἐκρεςϑερᾷ ὃγ ἰδῆς ἐκ. δηά ἀπό. δεῖς 
ἐκκαθαίρω οοουτα ἀραίη, 1: Οοσ. ν. 7, ἴδε 
ταδίδρμοσ ([1ενεῃ) Α180 τεΐεγβ ἴο ἴΠε σε - 
ταῦνᾶϊ οὗ ἃ ςοτγυριίηρ Ρεγβοηδὶ εἰεπιεηξ. 
Τδεῖς τῃς Ρεζβοῃ 8 ἴο ὃς Ἔχρεϊ δά ; πεσε 
ἴῃς Ῥείβοῃβ ὅγε ἴο Ὀς ἔογβακεηῆ. ἡγια- 

18 1πε εαυίναϊεπε ἱπ δοΐυδὶ Ἴχρεσὶ- 
ἐπος οὗ ἰδῆς 5' πη] ες σκεῦος εἰς τιμήν, 48 
εἰς τον τ ἡτοιμασμένον 18 οὗ εὔχρηστον 
τῷ δεσπότῃ. Ῥᾶζε τ Οοσ. νἱ. σσ, "᾿ἀπὰ 
δυο νετε δοπα οὗ γοὺῦ: δυῖ γε Ψεῖε 
ννΑβῃθα [Πτι να Βῃθα γὙουγβεῖνε8), Ὀὰϊ γα 
“νεσε βδηοῆεά᾽" (ἡγι. τε). 

ον: “Ἔνεδη τπουρῇ Πε ἀ0 
ποῖ ἀο ἰΐϊ, ἢς 15 δι ἔογ ἴξ, αηᾶ [28 ἃ οδρᾶ- 

οἷν ἴογ ἐπ᾽" ((γγβ). ὧλ΄' Ἐρῆ. ἰΐ. το, 
κτισθέντες. . . ἐπὶ ἔργοις ἀγαθοῖς οἷς 
πρ ίμασεν ὁ θεὸς ἵνα ἐν αὐτοῖς περι- 
πατήσωμεν, Δηὰ τεῆ΄. 

νεῖ. 22. νεωτερικὰς ἐπιθυμίας: 
“Ἐνεσυ ἱπογάϊηδιες ἀξδῖσε 18. ἃ γουτῃξα! 
ἴυ8ι. [Ι͂,εἰ {πε ἀρεὰ Ἰεάγη τπδὲ ἴμ γ ουρἣς 
ποῖ ἴο ἀο τῃε ἀεεοάβ οὗ με γουτδυΐ ᾽". 
(Οἤγυβ.). ΤῊΐ8 ἰ8 δου εχερεβὶβ ; γεῖ ἰξ ἴδ 
Τεδβοηδοϊςε ἴ0 ϑυρροβε ἴδαὶ Τί πιο νγᾺ8 
811}} οὗ δῇ ἀρε ἴο πεεά τῆς ννγηΐϊῃρ ἰῃ ἰϊ8 
πδίυγαὶ βεῆ86. ϑες 1 Τίηι. ἱν. 12. Ης 
845 ἦαδὲ Ὀεδη οδυϊ᾿οηδά ἀραϊπβὲ εἴτοσ οὗ 
τῆς ᾿πιεϊεςῖ; Βα πιυβὲ ὃς νγασπεὰ δἷδὸ 
(δὲ) ἀραίπϑι νίςε8 οὗ ἔπε Ὀἱοοά. 

φεῦγε" δίωκε δὲ, κιτιλ.: 546 ποΐδ οι, 
Τίτω. νὶ ΟἹ. ᾿ 

εἰρήνην : το Ὀς Ἰοἰπεά οἰοΒεῖγ νὰ τῆς 
ζοϊ!]ονήης ψνογάβ, οὐ. Η εὃ. χίϊ. 14. ὙΜΆς 
νοίάϊηρς ἴῃ σοπιραην οὗ ενὶ] της, ἢς ἰδ 
ἴο ουἱέναϊς ἐγ εη αν τεϊδείοηβ τυ τμοδα 
ΠΟ ἅγα δίποεγα ᾿Ἡνοσβῆϊΐρ οὗ ἴὰῆς βαπὶα 
Αοά 48 Πίπ,βεῖξ. οἱ ἐπικαλούμενοι τὸν 
Κύριον, ἑ.ε., ΟἸτίδι, ἰδ αἰπγοδβὲ ἃ ἐεοπηϊοδὶ 
ἴεγπὶ ἔος ΟΠ ϑιίδηβ. ὅὲες τε, [ἴ οοπιεδ 
αἱεϊπηχαίε!ν ἔγοπι [οεἱ ἰΐ, 32 (1, 5). 

ἐκ καθαρᾶς καρδίας 18 εἰηρῃδῖίς. 8ες 
Τίς, ἵ. 15, 16. 
Με ει. 23. ἀπαιδεύτονς: ἑρπογαπί. Απ 

ἱφηογαηὶ αυςβιίοη ἰβ ομς ἴπᾶῖ αγῖβεβ ἔγοπὶ 
ἃ τλϊδαηδετβιαπάϊηρ οὗ ἐπε τηδίῖεσ ἱπ ἀϊ8- 
Ῥυῖς. Μιίδβυπάετείδηδίηρβ ἅτε ἃ ἐγυϊευ! 
βοῦζοα οἵ βιτε. Οὐ τ Τίπι. νἱ. 4. 
παραιτοῦ : γεζεξεέ, ἐ.4.,) ϑυοἢ αυδδβιίοῃβ 

ΜΙ δὲ Ὀτουρῆς Ὀεΐοσε γοὺ: τείυβε ἴο 
ἀΐδουδ8 ἴεπ| Τῆς ΑΟΝ», αυοΐά πχϊρδὲ 
τηδᾶῃ τηοεῖγ, Ἐναάς (π6 περεβϑὶυ οὗ 
τηεειίηρ [Παπη. 

γεννῶσι: Ὑπεῖε ἰ8 20 οἵδε ἱπβίδηοε 
οὗ τῆς πιειδρδβοσγίοδὶ υδς οὗ {Π18 ννοστὰ ἱπ 
πε Ν.Τ. 

μάχας: ἴῃ ἴῃς ΘΑ ΚΕΙ δεηβα οὗ οὐηπέση- 
ἐΐομ, φμαγγεῖ, ἃ8 ἰῃ 2 (ογ. νἱὶ. 5, Τίς, 11}. 
9; δαυῖ ποῖ [48. ἱν. 1. 
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μάχας. 24. δοῦλον δὲ Κυρίου οὐ δεῖ μάχεσθαι, ἀλλὰ " ἥπιον εἶναι ἔξει ἱ. 
πρὸς πάντας, ᾿ δδιδακτικόν, " ἀνεξίκακον, 25. ἐν ἢ πραύτητι " παιδεύοντα 9. 1.5. ἶν. 

τοὺς ὅ ἀντιδιατιθεμένους, μή ποτε δώῃ 1 αὐτοῖς ὁ Θεὸς " μετάνοιαν  « ΤΒεει. 
( εἰς ' ἐπίγνωσιν ' ἀληθείας, 26. καὶ ξ ἀνανήψωσιν ἐκ τῆς ἢ τοῦ ἢ δια- ἔχχκοι 
βόλου " παγίδος, ' ἐζωγρημένοι ὑπ᾽ αὐτοῦ εἰς τὸ ἐκείνου θέλημα. 

Ζ 1 Τίαι. ἰϊϊ. 
2, Ὡοῖ 

111. 1. Τοῦτο δὲ γίνωσκε 3 ὅτι ἐν "ἐσχάταις "ἡμέραις " ἐνστήσονται « Ηρεξ οεῖν, 
Ὡοῖ ᾿ 

ἐδ τ 
, ἐΑ τ Ῥεῖ. ἰδ. 15. ςϑεε: Τίσι. ἱ. 20. 
νἱϊ. ο, το (Ῥαὺ] ἔϑεε : Τίσι. ἰΐ. 4. 
ν. τὸ οὗν, Ν. 

ΝΠ Ἡετε οὔἱυ, ποῖ εχχ. 
Ρ ἃ Αοἴδ ἰΐ. 17 (]οεἱ ἢἰΐ. 1), [48. ν, 3, 2 Ρεῖ, 11}, 3. 

ψἱ. 38, Σ Οοσ. ἱἰΐ. 22, νἱἱ. 26, 64]. ἱ. 4, Η δ. ἰχ. 9. 

1 δῷ ΟΌΟΚΕΡ, 17, πιᾶηγ οἴδεσβ. 

ε΄. . 

Ὁ : Οοσ. ἵν. 21, 2 (οσ. χ. σ, (δῖ. ν. 23, νὶ. 1, ἘΡΉ. ἷν. 2, ΟΣ: 14, Τίϊ. {..2, 1.8. ἱ. 21, 
ἃ Ηετσε ουΐυ, ποῖ υυχ' « Εοι!. ἰΐ, 4,2 Οοτ. 

δ 1 Τίπ,. 1. 7. 1μυκε 
Ὁ 2 ΤΒε88. ἰὶ. 2, τ. Εοπι. 

3 γινώσκετε Α [ΕἸΠΟ,, 17, οπε οἴδες γινώσκεται], 238, ἔψῸ ΟἸΠΕΙΒ, δ. 

Με ες. 24. δοῦλον δὲ Κυρίου: πεῖε [ἴ8 
υϑοὰ ἴῃ [18 δρεοίδὶι δρρ]ἰοδιίου ἴὸ ἴῃς 
τοϊηϊβίεσβ οὗ τς Ομυσοῃ. Οἡ ἕῆς ψεπεγαὶ 
τεδοϊίη, 8εεὲ 1 Τῆςββ. ἰΐϊ. 7, 1 Τίπι. 111. 3, 
Τίς, (ἢ... 2. ᾿ ͵ 

ἥπιος, 48 ΕἸ]. ποίεβ8, ἱπ1 1168 επί ἐπ ββ 
ἴῃ ἀεπιεάπους, πραύτης πιεεκηα58 οὗ ἀΐ8- 
Ῥοβίξίοη. “ Οεμέϊε ὑπίο 411 τε, 80 ἢς 
ΜΙ Ὀς αῤέ ἐο ἐφασλ ; γογδεαγίπρ τονγατὰβ 
ὀρΡοπεηεβ; 80 ἢς Ψ1Π Ὀς 40]ς ἴο εογγεεΐ 

(Βεπεεὶ). 
γε. 25. τοὺς ἀντιδιατιθεμένους : ΤΕΥ 

ΨΏΟ εἴτ ἔγοπιὶ τίρμε τὨϊηκίηρ γε ἴο Ὀ6 
ἄδαϊο νι 8. τεπετῪ ἀηὰ σοπεί ἀεσαίεῖ 
88 ἴπεγ τ 0 ετσ ἔγοτα τίρμὶ ᾿νίηρ. Οὐ, 
ΟΔ!. νἱ. 1, καταρτίζετε ἣν τοιοῦτον ἐν 

τι πραύτητος. ϑεε 8]80 ἙΟἤΔΡ. ἱν. 
2, ἃπὰ τεῆ. Εἰεϊά ἰδ κεβ ἀντιδιατι 
88 εαυϊναίεης ἴο ἐναντίως διατίθεσθαι, 
“10 φοπίγαγίννῖβα ΟΥἡἨ δάνειβεϊυ δἵ- 
ξεοϊοά ". ϑι πιεῖν Απιρτγοβίδβιεσ, δὸς 
φιὶ ἀΐνεγεα Ξεπέϊεηί. Ἐἰεϊά ποίεβ (ῃδὲ 
“τς ΟΠΙΥ οἴδες ἐχδπιρίε οἵ ἴῃς οοπηρουηὰ 
νεῖ ἰ8Β ἴο Ῥὲ ἐουπὰ ἰπ Τωοηρίπυβ περὶ 

ους, χυ!!. 1. Τῆς ΑΟΝΡ. δηά ΕΑΝ. ἰδκε 
τῆς ννοτά Πεσα 88 τηϊὰ άϊε, ἐλ η: ἐλαΐ οῤῥοσο 
ἐλονιδείυες, ἐο5 φηΐ γεςίφέμπέ [νετὶτδι}} 
(νυ]ς.). νοη ϑοάδη βηάβ ἱπ ἐμΐβ ννοσά τῃ8 
ΚΟΥ ἴο ἔδις πιεαηίηρ οὗ ἀντιθέσεις, τ Τίπι. 
νὶ. 20. 

μήποτε (ποῖ εἰβδεννῆετε ἰῇ Ῥδῃ])} -- 

δώῃ: Τῆς Ββυδ)]υποῖίνε βεθπὶβ ἃ 8ύ0η- 
ἰλοείοδὶ πεοεβδιῖγ. ὅϑες 1. Η. Μουϊϊτοη, 
Ογαναριαῦ, νΟ]. ἷ. ΡΡ. 55, 193, 194, Β[488, 
Ογανπριαν, Ὁ. 213. Οη ἴδε οἵδε παηά, ὟΝ. 
Η. τεχὶ, απὰ ννΊπετ- Μουϊοη, Ογανηαν, Ρ. 
374. τελὰ δῴη, ορίδῖϊνε. 

νοιαν: [ἰ 18 οογίδί ἶν ἱταρὶ δά 
ἴπιδὲ ἔλϊ8β6 ἐὨδοτίεβ ἴῃ τε! ρίοη ἀγα ποῖ ὑη- 
ςοπηεοϊεᾶ νἹἢ πιογδ] ΟὈΪ’αυΐεν ἀπά ἔδυ 
Ρσδςῖίος. 8εε Τίξ. ἱ, Σ5, τό, 11], χχ. 

νει. 26. ἀνανήψωσιν ἰ8 ἴο Ὀε οοη- 
πεοίεά νἱτἢ εἰς τὸ ἐκείνον θέλημα. Οοτη- 

Ὲ ἐκνήψατε δικαίως, 1 Οοτ. χν. 34. 
κείνον τῇδη τείεγβ ἴο ὁ θεός, ἀπά θέλημα 

ΜΜ11 ἤᾶνα ἰἴβ υδ0}2] ἔοτος 28 ἴῆς ΝῚ]] οὗ 
Αοὰ (βεε τ: Ρεῖ. ἱν. 2): Τλαὲ ἐδεν τολο 
λαά δεεη ἰαλεη οαῤῥϊος ὃγ ἐκε ἀδυϊὶ νιαν 
γέσουεν ἐλεμισεῖυες (γαοῥίδοαπέ, να Ε.) ομὲ 
ΟΥ̓ λὲς σϑπαᾶγε, 80 ἂς ἐ0 Ξεγῦε ἐΐε τοίϊϊ οΓ 
Οοά. Τηῖβ ἰδ Βεζαβ εχρίαπδιίίου ἀπά 
ταὶ οὗὁἨἁ νοῦ ϑοάδη (πεδγῖγ), ψῇο Ἵοπι- 
Ρᾶτεβ αἰχμαλωτίζοντες, 2 ὕοτ. χ. 5. ἵὲ 
[48 ἴῃ6 δἀναπίαρε οἵ ρίνίπρ ἃ πδίισγαιὶ 
τεΐεγεθος ἴο αὐτοῦ ἀπά ἐκείνον τεβρες- 
νοεῖν, νν]οἢ ἀγε επιρίογεά δοουγαιεῖν ἴῃ 
1, 9. Ὑῆε ραγαάοχίοαὶ υβς οὗ ζωγρέω ἰῃ 
Γυκο ν. 10 τηυδὲ ποῖ θὲ τἰἀκεὴ 88 ἀείεγ- 
τηϊηΐπρ ἴῃς υβςὲ οὗὨ ἴδε ψογὰ εἰβαεινῆσσε. 
ΟΥ τῆς οἵδεῖ εχρίδηδιίίοηβ, ἐμαὶ οὗὅὨ τῃς 
ΑΝ. δηὰ ΨΝυϊξ., ῬνὩίο ἢ δυρροθεβ δὴ ἰπ- 
εἰςβδῃε Ῥυΐ ποῖ ἱτῃροββίθ]ς σεΐεγεπος οὗ 
Ὀοῖῃ αὐτοῦ ἀπά ἐκείνον ἴο τοῦ διαβόλου, 
18 Ῥγδζεγδαδὶς ἴο ἰἢς ΕΟΥ., Το] ονίης ὙΝ εῖ- 
βίεῖῃ δηὰ Βεηρεῖ, πο τοΐειβ αὐτοῦ 
Ὀδοῖ ἰο δοῦλον Κυρίου, πὰ ἀϊεβοοίαϊεβ 
ἐζωγρημένοι ἔτοπι παγίδος, ν»ἱτἢ τ Πίοἢ 
ἰδ παίυ γα! γ σοπηες Τῆς τεΐεσεπος οὗ 
αὐτοῦ δηὰ ἐκείνον ἴο [πες Βαπης διδ᾽εςϊ, 89 
Βίνδη ἰῃ τῇς ΑΟὟ᾽, ἰ8. ραγδ]εἰεὰ Ὁγ ΥΝν ἰβά. 
1, 16, συνθήκην ἔθεντο πρὸς αὐτόν, ὅτι 
ἄξιοί εἰσιν τῆς ἐκείνον μερίδος εἶναι. 
ΟΠΆΡΤΕΚ [1].---νν. 1-. ΕἘΕν1] εἰπιδβ 

τε ὑροη υ8; ψΨὰ ἤάᾶνε ἱπάεεά ἀπιοηρβὲ 
0.8 Βρεοϊπιοηβ οὗ ἴῃς Ῥεῖ μηαὶ ἱσηροβίοσ, 
ΨΟΓΙΩΥ ϑυοσεβϑοσβ οὗ [ᾶπηεβ δηδ []δτὴ- 
ὕγεβ. Τῆς βδβογε ίνεά παΐαγε οὐ ἰδεῖς 
δίσοαββ, νυν} θ6, πονγενεσ, ραΐεης ἴο 8]. 

γετ. ᾿. ἐν ἐσχάταις ἡμέραις ἐνστήσον- 
ται: ΑΙΠουρῇ 81. Ῥαυΐ μαὰ δραηδοηεά 
μί8 οὔςε σοπβάξης εχρεοϊδιίοη {πδὲ ἴδε 
1 οτὰ νουἹά σοτης ἀραὶ ἀυτίπρ 8 οὐνη 
πϑδεῖπγα, ἰτ ἰ8 μἰαίη ἰδὲ Πεγα, 45 ἰπ Σὲ 
Τίπι. ἵν 1, με σὰ τῆς πὸ πονν ῥσο- 
βεπὶ 88 μαζί οὗ ἰῆς ἰδϑὲ ἄαυβ, ὅ6ες ἀπο- 
πρέπον ..... εἰσιν οἱ ἐνδύνοντες, νν. 5,6. 
δ ρσορδδίίοδὶ ἔογῃ οὗ ἔς βεπίεηςς ἰβ ἃ 
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« Μεαῖς νῇ!!. καιροὶ “χαλεποί 2. ἔσονται γὰρ οἱ ἄνθρωποι “ φίλαυτοι, " φιλάρ- 
ΝΟ ΤΟ 
Μά, μἱ 

γυροι, ᾿ ἀλαζόνες, δ ὑπερήφανοι, ἢ βλάσφημοι, γονεῦσιν 'Ψ ἀπειθεῖς, 
το, χνι, " ἀχάριστοι, ' ἀνόσιοι, 3. " ἄστοργοι, " ἄσπονδοι, " διάβολοι, " ἀκρα- 
11, ΧΙχ.Σ 
[μὰ αν ΐη, τεῖς, ᾿ ἀνήμεροι, " ἀφιλάγαθοι, 4. " προδόται, ᾿" προπετεῖς, " τετυφω- 
2, 4Μεος. 

ΕΑ (3) 
ΔΉετε ταῦ ̓ 
Ὡο ΓΧΧ. ΕἾ Κο χνὶ. 14, 4 Μεςς. ἰὶ, 8 οηἱγ. 
οι. ἱ. 30, 1.5. ἷν. 6 τ : Ρεῖ. ν. 5 (Ρεον. {ἰΐ. 4). 
δἰ, 3. [μὐκὸ νἱ 

(ΠῚ αν, ὩΟΙΧΧ. 

᾿ 8. 18. 

τηεϊογίοαὶ ννὰν οὗ βαγίηρ ἴδδὶ {ΐπρβ γε 
δοΐηρ ἔτοπι ὑαὰ τὸ 'νοσβε. Τῆς βάτης δο- 
φουηῖ ἰ8 ἴο Ὀ6 φίνεη οὗ 2 Ρεῖ, 11]. 3: ]υἄς 
18. 8:1. ]οῇη βᾶυβ ρ᾽ δίῃ υ, “1 ἰ8 τῆς 1δϑῖ 
πουγ᾽" (1 ]οδη ᾿ἰ, 1:8). ὅ8εε ποῖβ οὔ 1 
Τίπι. ἱν. τ. 
ἐνστήσονται : τοί δὲ τῤοπ τς, ἱπϑία- 

διηΐ (να]6.). 
χαλεποί: ργίευομς (Κ.Ν.); δυῖ ποῖ 

ὩΘΟΟΒΒΆΓΙΥ ῥαγίϊομς (Α.Ν.) ἴο ἴποβὲ ψῃο 
ἔξεοϊ ἐπ εῖγ στιενουβη 688. 

Υγει. 2. οἱ ἄνθρωποι: "παρ κὐκά ἴῃ Βεπε- 
ταί, ποῖ οἱ ἄνδρες. ΤῊΪ5 [1δὲ οὗἨ Ὠυπηδῃ 
νἱς68 δῃου!ὰ Ῥς οοπιραγεὰ νυ] ἐπδὶ ρσίνεη 
ἰῃ Εσπ,. ἱ. 20 544.; ἀλαζόνεν, ὑπερήφανοι, 
γονεῦσιν ἀπειθεῖς, ἄστοργοι ἅτε ΠΟΠΊΠΠΟΙ 
ἴο ὉοΙΒ ρδββϑαρεβ. φίλαντοι Δρρτορσί- 
δεῖν Ὠεδὰβ (ες δγγᾶγν, εἼροίβτηῃ οὐ βεϊΐ- 
οεπίγοάπεββ δείηρ ἴῃς τοοῖ οἵ δἰπηοβὶ 
νεῖν δἰη, υδὲ ἃ8 ἶονες υνῃϊο “ βεεκειῃ 
τοὶ [18 οὐ" (1 Οὐογ. χίϊ. 5) 18 “δε 
ΤΟΙΠΙπιεπὶ οὗ ἴδε ἰνν" (Εοπι. χὶϊὶ. το). 
φιλαντία ἰΒ υβεὰ ἔανουγαῦν Ὁ Ατίβ- 
τοῖς ἰπ τῆς βεπβε οὗ “δγεοῤεοέ (Νίο. 
Εἰ. ἴχ. 8. ). Βυὲ “πος ἴῃς βεπβε οὗ 
δίῃ ἰ8β ἰσυϊν ἔεϊς, βεϊἔγεβρεος θεβοοπλαβ δῃ 
ἰηλάεφυδις δαβὶβ ἴοὸσ τηογαὶ ἴἤεδοσυγ. 80 
ΡΒΠο μι Ῥγνού. 15) βρεᾶκβ οὗ ἔῆοϑε ψῆο 
διε φίλαντοι δὴ μὰ ἢ φιλόθεοι" 
{(Όεδη Βεγηδσά, ἐη ἰοε). 

φιλάργυνροι : ςονείϊουδηε58 (πλεονεξία, 
Εοπι. ἰ. 29) παῖίυγα!ν βρτγίηρβ ἵγοϊῃ, οἵ 'δ 
οὔς ἔοττῃ οὗ, 56  Πβῇῃθββ ; Ὀδυὲ ννὲ ολπηοῖ 
ΒΌΡΡοβε υυἱτῦ ΟἾγγβ. (πδὲὶ ἴθογα ἰδ ἃ βἰ πιὶ- 
ἴατ βεαύεηςς ἱπιδηάεά 411 τὩγουρἢ. 

Οἰδεῖ ςοπηρουπάβ οὗ φιλ.- ἴῃ τς ΡΔ8- 
ἴοτδβ, θεβϑίάεβ ἰἢς ἄνες δὶ οσους Ποῖς, 
ἅτε φιλάγαθος, Τίι. ἱ. 8, φίλανδρος, 
φιλότεκνος, Τίί. 11. 4, φιλανθρωπία, Τί. 
νϊϊ..4, φιλόξενος, τ Τίπι. [1]. 2, ΤΊε. ἱ. 8. 

ἀλαζόνες, ὑπερήφανοι: σἰαέΐ, Ξεῤετγ δὲ. 
Τϑε ἀλαζών, δοαςέζμι!, Ὀεῖγαγβ Πίβ οῃδτ- 
Δοῖες ὃν δίβ νογάβ; τῇς ὑπερήφανος, 
λαμρλέν, τόσα ἀβυδ!ν Ὁν πἰβ ἀεπηεδπους 
Δπὰ εχρτγεββίοῃ. 

μοι: αδιιςῖνε, γαϊΐεγς (ἘΝ); 
ποῖ πεοαββδυν δίασῤῥεηεενς (ΑΝ). 

μένοι, “ φιλήδονοι μᾶλλον ἢ “φιλόθεοι, ς. ἔχοντες " μόρφωσιν 

1 σπν. ἰ, 30 οηἷγ, Ν.Τ. Γ[ακο ἰ. δι 
μι Τί ἢ σὴ πο τος 5ο, δι Τίς ἢ 6) 

τὶ οι. ἱ. . 35, ᾿Μ δὰ. (1), Εςοϊυδ. (2), 4 Μδος. μ᾿" 156ςε τ Τί). ἱ. 9. 
οϑεο: Τίπ. ἱ 

ετε Τα, ποῖ υΧχχ, ε΄. Τίι. ἱ. 8. ΄ 
χ. 

ἐΐ, ασ. ῬῬεον. χχνίϊ. 20 ουΐϊγ. 
8 [νὐκε νἱ, τ6, Αςἐδ νἱΐ. 45. 

: Τίπ, 1, 6. ν ετε ουΐγ, ποῖ ΧΧ. 

γονεῦσιν ἀπειθεῖς ἀηὰ ἀχάριστοι παῖυτ- 
ΑΙ δο τορεῖπεογ; βίποε, 8ἃ8 Βεηρεὶ οὔ- 
βεσναβ, ρτδιίζυάε βρείηρβ ἔγοπι 8114] ἀσέγ. 

ΨΝεῖ. 3. ἄστοργοι: τοίέλομέ παίωγαί 
αἴεοίίοη, οἰπο αὔεείΐοπε. ΤὨϊδ δηὰ τῃςε 

τοα ὑγεοεάϊηρ δάγεςεῖνεβ ἄρρεᾶσγ ἴὸ ἢανς 
τεέδγεηος ἴο ἀοπιεβιὶς γαϊδιίοηβ. 

ἄσπονδοι: ἐνιῤίαεσαδῖε, τἶκς ῥαεε (αὖ- 
4με 7οεάενε, Ἐοτη. ἱ. 31); ποῖ ἐγμεδ- 
ὀγεαλεγς (Α.Ν.), νμῖςῃ νου] ὃς ἀσύν- 
θετοι, ἔοπι. ἰ. 31; ἴἰῆς ἄσπονδος τεξι8ε8 
ἴο ἐγεδὲ υνἱἢ ἢ18 ἔος αἱ 8]. 

διάβολοι: ΑΟΝ τ. μετα ἀπά ἰπ Τίξ. ἰἱ. 3, 
888 "παλεδαίες. 8εε ποῖε ου σ Τίπι. ἰἰϊ. 
11. 
ἀκρατεῖς : τοΐέλομέ Ξεἰγεεοκίγοί (Ἐ.Ν.) 

ταῖμος ἔμπα ἱἑποομέίησπέ (ΑΝ). Τῇῆὲ 
ἰαῖῖες ψοσζά π88 ἃ ρυγεῖν βεχιδὶ τεῖΐεσ- 
ἐπος, ψἤετεδβ ἀκρατεῖς, 18 ΟἾτΥΒ. ποίεβ, 
ἰδ υϑεὰ “ΨῺῊ τεβρεοὶς ΟῚ τὸ {δεὶγ 
ἴοῆζυε, δηά τδεἰτ ἀρρεϊϊτε, ἀπά ἐνεσγυτδίηι 
εἶδε ". [ει ἰδ παῖυγα!ν οουρὶε τοὶ 
ἀνήμεροι, Πέγεε, ἐνιριέε5. “ Θίπλὰ] εἰ 
τ 168 εἰ ἀυτὶ ᾽᾿ (Βεηρεὶ). 

ἰλάγαθοι: Νὺο ἰουεῖς οΓ ροοά 
(Ε.Ν.), τἰὰεὲ ροοά Ὀεΐηρ “τῃΐηρ8 ἴσας, 
ἠδοῤοτμῥεαν τ: πὰ Ἰονεῖν, δηὰ οὗ 
ξοοά τεροτὶ 1], ἵν. 8). ε Ροβίτϊνε 
ἐιλάγαδος, Τίς τ. 8, Βᾶ8 ἴῃς βᾶπιε γεΐεγ- 
δῆςς. [τ|8. 4 ομαγδοίεγίβειὶς οἵ τς δεᾶ- 
νΕῊ ΔΝ βάοτῃ (νι βά. νὶϊ. 22. Τῇε 
ΑΝ. ἰπ Ὀοϊἢ ρἱδςεβ πδύγοννβ ες τεΐεσεηςς 
1ο Ῥεβοῆβ: δ εεῤίδεγς οὔ ἐλοςε ἐπαΐ αν 
οοὦ; Α ἰουεν οὗ ροοὰ κιση. ΤΈς 

ὅτε. οἰπε δεπὶρηϊαίε, δεπὶρημνι, ἄοεβ 
ποῖ Ἔχργεββ ἴπεῈ δοῖϊνε ροβίεϊνε ἔογος οὗ 
ἴδιο στε. φιλάγαθος πὰ ἀφιλάργυρος 
8τε δρρίἰεὰ ἴο τπ6 Επηρετοσ Απίοπιηυβ ἴῃ 
ἃ ῬΆρυταβ οὗ 1ϊ. Α.Ὁ. νν ἰο ἢ δῖβὸ υ868 πε 
τοῖπὶ ἀφιλοκαγαθία (ρετῇ. -- ἀφιλοκαλο- 
καγαθία) οἵ Μᾶτουβ Αὐτεϊϊυ8. (Μουϊίοη 
δηὰ ΜΙΠραη, Ἐχροπίον, νἱϊ., νὶ, 376). 
ες. 4. προδόται: 88 π0 Βρεοΐδὶ τε- 

ἔετεηςε ἴο ρεγβεσουκίοη οὗ ΟΠ τί βείδηβ. 
τετυφωμένοι : ϑες ηοῖς οη τ Τίπ). {ἰ]. 

νει. 5. ἔχοντες (βεε ποίε Οπ τ Τίτη. ἱ. 
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7 εὐσεβείας τὴν δὲ "δύναμιν αὐτῆς " ἠρνημένοι " καὶ τούτους " ἀπο- γβδε: Τί, 
τρέπου. 6. ἐκ τούτων γάρ εἰσιν οἱ " ἐνδύνοντες εἰς τὰς οἰκίας καὶ ει ζοε, ι. 
4 αἰχμαλωτίζοντες 1 " γυναικάρια ᾿ σεσωρευμένα ἁμαρτίαις, " ἀγόμενα ΕΗ Ἢ 
Ὁ ἐπιθυμίαις δ' ποικίλαις, 7. πάντοτε μανθάνοντα καὶ μηδέποτε ἢ εἰς 5. ΠΝ 

Ὁ ἐπίγνωσιν "ὶ ἀληθείας " ἐλθεῖν δυνάμενα. 8. ὃν τρόπον δὲ ἸΙαννῆς εξξς ΤΤΊα. 
ψ. 

Ν., 4 Μεος. ἱ. ἐξ εἰς. 
« ετοε οπΐγ, ποῖ ΟυΧΧ. 

τ Οος. χὶϊ, 2, Οἱ]. ν. 1:8. ἃ Τίς. εἰ. 3. 
40, Ηοῦ. ἰἱ, 4. χἰϊί. 9, 148. ἱ. 2, 1 Ῥοῖ. ἱ. 6, ἱν. το. 

ς ετε οὐἱγ, ΝΤ. 
ἔ Ῥτγον. χχν. 22, ᾿υἀΐτ ἢ αν. εἰ, χα. χίϊ. 2ο. 

ὉΉεζεοαϊγ, 
ἁ [ωὐκε χχίὶ. 44, Βοτῃ. νἱΐ. 23, 2 Οος. χ. 5. 

Ε Άοπι. ἰΐ. 4, νἱϊΐ. 14, 
Μεῖιι. ἱν. 84. (π᾿ νόσοις) - Ματῖκ ἱ. 34 τ κε ἱν. 

κϑοεει Τίπι. ἰΐ. 4. 

1 αἰχμαλωτεύοντες [ΕΡΏ. ἱν. 8] ὈΞΚΙ,; δάά τὰ ἃ ἔενν ουγείνεδ. 

19) μόρφωσιν, κιτιλ.: Ηαδεμέες Ξῤεοίοι 
φυΐάενι ῥίείαίδ. Νῆε Ὦανε δἂῃ εχᾶοῖ 
Ῥάᾶγα οὶ ἰῃ Τίς. ἱ. τ6, θεὸν ὁμολογοῦσιν 
«ἰδέναι; τοῖς δὲ ἔργοις ἀρνοῦνται. ὙΏΕΥ 
Μεῖα ῥγοξεβδίηρ Οἢγιβείδπβ, ας ποιμίηρ 
ππογα ; βεπαΐης ΟἸτίβείδηβ πιαδὲ δ]80 δὲ 
Ῥτγοξεβδίηρ Οδγβείδπβ. Τηΐβ οοπβίάεγα- 
τίοη τοπιονεβ ΔπῪ ἀἰβῆου!ν ἐμαὶ πᾶν ὃς 
ἔεϊε Ὁγ ἃ σοπιρδγίδοη οὗ [15 ραββᾶρε ἢ 
Εοπι. ἰϊ. 20, Ψ δεσε ἴξ 8 ἱπιρίἰεὰ τῆδι ἐξ 18 
Δ Ῥοϊηϊ ἰῃ τπε [6νν᾿Β ἔανουγ [πὶ ἢς δδ8 
τὴν μόρφωσιν τῆς γνώσεως καὶ τῆς 
τὸν δι ἐδ Ὲ . δε μόρφωσις, 
δι δοάϊτηςηϊ, 18 οχίοσηδὶ ἰῃ ὈΟΓὮ οδδ868, 
Ὀυξ ποῖ υηγεδὶ 48 ἔδ 458 ἰἱξ ζοεβ. Τῆς 
ἰπεβεσιίνεπεβθ οὗ ἰξ δὶ:ε8 ἔγοπὶ τῆς οο- 
εχίβίεποε ἴῃ ἴῆς τηϊηά οὗ Πἰπὶ ΠΟ “" Πο[ ἀ8᾽" 
ἰξ οὗ βοπιε οἴδεσ χυδί εν πὲ πευΐγα 868 
ἴπε δἀναπίασε ῃδίυγα!Υ ἀδγίνδο!ς ἕτοτι 
ἴδε ροββεββίου οὔ {πε μόρφωσις ἰη 
αὐεδῦοη. [Ιἢ {Π|8 οδβε, ἰξ νδβ τῃδὲ 
πεν οὗ ψῇοπι 8ι. Ῥαυὶ ἰ8 βρεακίηρ δά ἃ 
Ρυγεῖγ τῆεοσζεῖοαὶ, δοδάδγηΐς ἀρργεβεη- 
ϑίοῃ οὗ ργδοῖϊίςαὶ Ὁ" τί βεϊδπ νυ (εὐσέβεια, 
8εει Τίσῃ. ἰϊ. 2), Ὀὰξ ἃ Ροβίξινε ἀ βθε]οῇ ἴῃ 
τῆς αοϑρεὶ 88 ἃ τερεηοσδίίηρ ἴοσγες. Οοση- 
ῬᾶῖῈ δι 81. [οπη βᾶυβ οὗ ἴδε συ ϊοσβ 
ΨὮΟ Ὀεϊϊενεὰ οὐ [688 δυϊ ἀϊά ποῖ οοη- 
ἔεβ8 Ηὶπὶ {οδπ χίϊ. 42, 43). ὙΠΕΥ ἴοο 
νεῖ φιλήδονοι μᾶλλον ἢ φιλόθεοι. [π 
Κορνιαὴς τὰς οδβε ἰβ βίπιί ἰδ: [ἢ ροββεδ- 
βίοῃ οὗ ἀπ λάτηϊγαδ!ε ποσὰ] οοάς ἀϊά τοὶ 
τρᾶκς ἴῃε δεν 8 πιοσδὶ ργδοεῖος Ὀεϊίοτ μδῃ 
παῖ οὗ τε Οεπεῖῖε (8ες ϑαπάδλυ δπὰ 
Ἠεδάϊαπι οὐ ἔοπι. ἰϊ. 20). Ὑποτε ἰδ 
τπεγείοτε πὸ πεζεββν ἴὸ βαρροβε ψ ἢ 
τιρπεοος ἐδαὶ “τε τοττιϊπδιίοη -ωσις 
ἀεποῖςβ τῆς αἰπιίηρ δἴζεσ οἵ δβεςιίηρ τῇς 

ἡ" (ϑοιγπαὶ 9.7 ΟΙα:5. απὰ ϑαεν. 
Ῥλϊ οὶ. (1857), 111, 115}. 

δύναμιν: τε ορροδίτίοπ δὈεῖννδεπ 
μόρφωσις Δηά δύναμις Ππετε ἰΒ ἴῃς βᾶτης 
88 ἴῃαι Ὀεΐνεεη δύναμις Δηὰ σοφία ἰπ: 
(ον. ἰϊ. 5, οζ λόγος, : Οοτ. ἱν. 19, 20, 1 
ὙΠεΒ8. ἱ. 5; 866 δ[8ο Ηϑδ. νἱΐϊ. τ6. 
ἠρνημένοι : Τὸ ἀδη} α ἐλίηρ οἵ α ῥεν- 

505 ἱπνοῖνεβ Αἰ νναυβ τῆοσγε ἔπδη δ δοῖ οὗ 

{πε ταϊπά ; ἴξ πχεδῃβ οδγγγίηρ [ῃς περδίοη 
ἱπίο Ἰριβξεςε: ὅ8εε ου σ Τίτι. ν. 8. 

καί: ρΡειὮδρ5 γεΐεγβ Ὁδοῖ ἴο ἰΐ. 22, 23. 
Ψψεῖ. 6. ἐνδύνοντεξ: τσλοὸ ἱἐπείπμαίε 

ἐλενιδεῖνες ἑπίο κομδες [ΜὨϊο ἢ ἘΠΕ ονεοῖ- 
ἴῶγον), Τίς. ἴ. τσ “Οὔβοσνα πον ἢ 
βῆονβ ἵπεὶγ ἱπιρυάεπος Ὀγν τπϊ8 ἐχργοβ- 
βίοη, {δεὶγ ἐν μα ον νην δύαρε 
ἀεςεί] πε88 γγ8.). πὶ 
(1υἀε 4) ἀπά παρεισῆλθον (αι. 11,4) ἅτε 
βίγα δῦ εχργεδβίοῃβ. 

κάρια: Μμίϊεγομίας. ΟὨγγβ. 
δουξεῖν ἱτηρ 68 {παῖ τῃς νἱοτηβ οὗ (δε 
οὐδῆγ Βογεῖίοβ ἡγοσς “8. ν ψνοπλεη ᾽᾽ οὗ 
ῬοΙἢ βεχεβ: “Ηὰ ψῆο ἰβ δᾶϑυ ἴο ὃς 
ἀεςείνεά ἰ8 ἃ 5|}}γ ᾿νοπιᾶη, δηὰ ποιπίπρ 
κε ἃ πιδῃ; ἴογ ἴο δε ἀεςεϊνεὰ ἰδ τς 
Ῥαγὶ οὗ β.}}γ ννοσῆβη ᾽ν. ὅ8:. Ῥαυΐ, δον- 
ἐνεσ, τεΐεγβ ἴὸ νἠκαμα οηϊγ. Η 
σεσωρενμένα ἁμαρτίαις : οὐεγευλεϊν»ισα, 

ταῖμες ἤδη ΓβαυΑθθρνς (βεβαρημένα) 
(Εἰε]4). [18 ἔδεσε δὴν οοπίγαδβι ᾿τηρὶ εὰ 
δεΐννεςη 86 ἀϊπιϊηυτῖνς, ἰηάϊςδιίηρ τῆς 
πε χηϊ ἤσδηςς οὗἩ ἔπε τνοπηεη, δπὰ τῆς ἰοδά 
οὗ 81π8 ννῆϊο ἴΠῸῪ σαν) ἈὮὈς Υεῖῖε 
(ᾳφυοιεὰ Ὁγ ΑἸ), ποῖεβ τπαὶ ἃ βἰπ-ϊδάεη 
οοπβοίεηςε 18 δλβὶϊγ ἰεπιρι θὰ ἴο βεεῖς ἴῃς 
ελϑβῖ δὲ τηεϊῃοά οἵ γεϊϊεξ. 

ποικίλαις : Το ἰ8Β πο ρτεδὶ ἀϊξ- 
βου ἐπ ἀϊνετιίηρ Πεπὶ ἔγοπι (Ὡς τίρδι 
Ῥαΐῇ, ἴοσ {πεν ἃγα ἱποοηβίδηϊ ὄνδη ἰη νῖςα. 

νεῖ. 7. πάντοτε μανθάνοντα: ΤΏΕΥ 
δαᾶνε πεένεσ σοπορηϊγαιεα πεῖς διϊεπίίοη 
ΟὨ δῃγ ϑρίσιτιαὶ] {τὺ ἢ 8ὸ δβ 9 Πᾶνα 
Ἰεάγηῖ ἰξ δπὰ δϑδβιπιηϊαιϊεὰ ἰξ. ὙΏΟΥ ἃτα 
Δἰνναυ8 Ὀεὶπρ αἰτδοιε ὉΥ “" ΒοπΊε ΠεΊΝΟΣ 
τοΐηρ,᾽" τι καινότερον (Ας(Β χνί!. 21), ἀπά 
τῆυ8 τπεῖς ροννεσ οἵ σοτηργεμεπβίοη ὃ6- 
οοὔλε8 δἰγορῃϊςά. 

μηδέποτε: Εοτ περδῖίνεβ ΨνἱὩ τῆς 
Ῥαζγιςῖρὶς, βεε Β[ββ, Ογαηρηαῦ, Ρ. 255. 

εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας : ὅεε οη 1 Τίπι. 
1:. 4. 

ὕει. 8. ὙΤῇε δροβεῖς πον σεΐυσηβ 
ποῖὴ ἴπ6 γυναικάρια ἴο {πεὶγ δεάυςετγδβ, 
ΨΒοΙΩ δα σοΙῃρᾶαβ ἴὸ ἴδ πιλρίοΐϊδηβ 
Ψῆο νη ῃβιοοά Μοβεβ απὰ Αδζοῃ, Ὀοἢ 
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1 Αείδ αἱ, καὶ ᾿Ιαμβρῆς 1 ' ἀντέστησαν Μωυσεῖ, οὕτως καὶ οὗτοι ' ἀνθίστανται 
8, εἴς.» 
οι. ἰχ. τῇ ἀληθείᾳ, ἄνθρωποι " κατεφθαρμένοι τὸν νοῦν, " ἀδόκιμοι " περὶ 
ἔφρη ,ο τὴν “ πίστιν. 0. ἀλλ᾽ οὐ 5" προκόψουσιν ἢ ἐπὶ " πλεῖον, ἡ γὰρ 
ἘΡὰ Ια ἄνοια αὐτῶν "ἔκδηλος ἔσται πᾶσιν, ὡς καὶ ἡ ἐκείνων ἐγένετο. 
ἷν. 15, εἰς, ᾿ 

τὸ ΠΩ 1ο. "Σὺ "δὲ " παρηκολούθησάς 2 μου τῇ διδασκαλίᾳ, τῇ " ἀγωγῇ, 
οηἷγ, 
Ν , {. 
ι Τί). ΩΝ 4. ἢ οι. ἱ. 28, : (οτ. ἰχ. 27, 2 (ος. χἱϊὶ. 5, 6, γ, τίϊς. ἱ. τ6, Η δ. νἱ. 8. ο: Τίι. ἱ. 
το, νἱ. 21. Ρ 8εε 2 Τίπι. ἰ(. :6. «α ΝΝἰεά. χν. 18, χίχ. 3, εἰς. [υκὲ νἱ. τ ον, ΝΙΤ. τ3 Μεδος. 
ἐδ], το, νἱ. 5 ΟὨΪΥ. 8ιὅοε: Τίπι. νἹἱ. σι. 
(2), 2 Μεες. (3), 3 Μαςος. (1). 

1 Μαμβρῆς ΕΟ, ἀ, ε, ἔν ξ, πι50, νρ΄.,» β0. 

ι. 56: 6 ΤΊ). ἱν. 6. υ ετε οηἱγ, ΝΤ., Εδιἢ. 

3 80 ΜΜΑΌΟ [ΕἘΟῸ, ἠκολούθησα), 17; παρηκολούθηκας ὈΚΙ,Ρ. ϑεε : Τίπι. ἱν. 6. 

ἴῃ τῃεὶς Ποβε εν τὸ τμς ἰσυτῇ δηά ἰπ πεῖς 
βυδδεαυςηὶ δῖε. ὅ8:. Ρδυ] 18 ἴῃς εδεὶεδὲ 
εχίδπι δυϊμοσί εν ἴογ της πᾶπιεβ; Ῥεῖ οὗ 
οουζβδε ἢς ἀεγίνεά ἐπεπὶ ἴτοπὶ δος 
βουζτος, νττεη (Οτίρεη), οὐ υηννττίδη 
(ΤΥ βεοάοτει), ἴξ ἰβ ̓ πχπγδίογαὶ νος. Βυὲ 
τῆς ἴοσπηεσ τπθοσυ 18 [6 τῇοσγθ Ῥγοῦδθϊε. 
Τῆς ὈοοΙκ ἰβ οαἰ]εά ὃγ Οτίρεη (ἐμ Μαέέ. 

. 916, οη Μαῖι. χχνὶϊ. 8), ὝΝΩΝ σὲ Μα»»- 
Ὰ ἐέδεν͵ πιὰ ἰΒ ρεσῆαρβ ἰδεπεοαὶ ἢ 
Ῥαπιίεπέία γανικπὶς εἰ Μανιδγας ςοῃ- 
ἀετηηεὰ ἰη τῆς δεογείμνε Οεἰαςὶέ. ῬΙίηγ, 
ψδοβε Ναένγαί Η πίον ἀρρεατεά ἴῃ Δ... 
77, ταεητίομβ ᾶπηεα δίοης ν Μοβαβ 
δηά 1,οἱδρίβ (τ ]οιϊαρίβ) ἃ58 1 εὐννβῃ Μαρὶ 
Ῥοβίεσίοσ ἴο Ζογοδβίεβ (Ηἰςί. Ναί. χχχ. 
1). Ηε ἰβ (ο]Ἱοννεὰ ὉῪ ἈΡ λεῖα, 4οἱ. ς. 
90. Νυπιγεπίυβ (ᾳυοῖ ΌΥῪ Ευβερίυβ 
Ῥγεῤ. Εν. ἰκ. 8) τησπίίουβ [δῆποβ δηᾶ 
ὩΙαὗτεΒ 48 τηλρίοἰαπβ ῶο τεδίβιεὰ 
Οδεβ. ἴῃ ἴῆε Τἴδγρ. οὗἩ ]οηδίβδη οἡ 

Εχ, νὶϊ. τ, ἴδε ῃλπιεδ ἂσε ρίνεη 88 

ὉΤΣ ΟΣ Ὁ 5», ]1πἰβ δπά []}ᾳπιρεσςδ ; 
Ῥυῖ ἴῃ τς Ταϊπιυὰ 25 Η 
7οομβαπα δπά γμάνόξο δ ισ : ἔΡᾺΝ 
Δρτεοὰ πδὶ ]Δπη68 8 ἃ ἴογπ οἵ [οςῃδη- 
8η (]ομαηηςβ), ἀηὰ πὲ [πηῦγεδ ἰ8 ἔγοπὶ 

τῆς ΗἸΡΏΪ οὗ ΣὙΔΛῺ ἴο τεδεῖ. Εοσγ τδς 
Ἰεξεπάβ δβδοςίδιεὰ ἢ τ 686 πᾶτηεβ, δεα 
τὶ, ἰπ Ἡδβείη με Ὁ. Β. 

ἀντέστησαν: Τῆς δβᾶπιε νγοτά 18 υϑεὰ 
οὗ ΕἸγπιδβ ἴῃς ϑοςεσεσ, Αςῖβ χίϊὶ. 8. Τῆς 
οὕτως τείετα ταῖπεσ ἴὸ τἰἢς ἄςρτες οὗ {πεὶσ 
ΒοδΕΠ Εν τθδη ἰὸ ἐπα τλβῆπεῦ ἰπ ἩνὩϊο ἢ 
ἰξ νγῶβ ἐχργεββεά, ἐ.6., ΟΥ̓ πιασίοδὶ δτίβ. 
Αἱ τῆς δβᾶπις {ἰπις, ἰξ ἰΒ ροδδίδ!ε τἢδὲ 
τηλρὶς νγνᾶβ ὑργαςι8εά ὃγ τῆς ἔα] ἐδδςῃοσδ: 
{ΠῚ ἃγε βιγ]εὰ ἱπιροβίοσβ, γόητες, ἰῃ νεσ. 
13; δηὰ ΕΡΠεβὺδβ ννᾶβ ἃ Ποπὶε οὗ πηδρίς. 
8ες Αςἰἴβ χίχ. 19. 

κατεφθαρμένοι τὸν νοῦν: «“( τ Τίτη. νί. 
5, μ. τὸν νοῦν. Τηΐδ ἰβ τῃ 6 
Ῥαυϊΐπε Ἔφυϊναϊεης ἔογ τῆς Ρ]δίοηϊς “ [ες 
ἰπ τῆς δου". κατεφθ. ἰΒ ποὲ σοοτγάϊπαϊς 
ψ ἀδόκ. ; τἢς ἰαΐτοτ ἰ5 τἢς ἐχειρ!θςα- 
ὕοη οὗ τῆς ἔοσπγοσ. 

ἀδόκιμοι: γεῤγοδαίε. Τῆς ΑΟΥ πὶ. 
ξἶνεβ ἴῃς ννοσά ἤεζε, ἀπά ἰη Τίς. ἱ. τό, δῇ 
δοιῖνε ἴοτος, οὔ πο ἡμάρνιενέ, νοΐ οΥ 
7μάρνιεπί, οι περί ἢ τἰῃς ἃςο. δες 
οη τ Τίπ. ἱ. 19. 

γε. 9. οὐ προκόψουσιν ἐπὶ πλεῖον: 
ΎΒεσα ἰβ ΟἹΪΥ ἃ νεγῦδ] ἱποοπϑίβιεπου ὃε- 
Ὀνεσδη τΠϊ8 βιδιεπιεης ἀπά ἴποβα ἴῃ 1]. τό 
δηὰ {ἰϊ. 13, ννῆδτα β66 ποίθββ. Τῆς τηεδη- 
ἰῃᾳ μεῖς ἰ8 ἔηδὲ ἴῇεγα ν}}} Ὅς ἃ {᾿π|ϊξ τὸ 
δε δυςοοβ8 οὗ ἴῃς ζ418ε ἰεᾶσμεῖβ. ὙΠΟΥ 
1 Ὀς εχροβεὰ, ουπὰ ουἱ; ἴποθε ἴο. 
ΨΒοτῚ τπδὶ ἕδοϊ 15 ἀρραγδηῖ νν}}} ποῖ ὃἊ 
ἱπιροβεὰ ου ἂπῪ πιοσε. [πῃ ἰϊ. τό, πε ἰπ- 
οτεδβίπρ ἱπηρίεῖγ οὗ ἴῃς ἰφᾶοῃετβ απὰ ἴῃς 
οἈποδίουβ στον οὗ τπεὶγ τεδοηίηρ ἰδ. 
ΔΙΙερεὰ 48 ἃ γεάβοῃ ὮΥ Τἰπιοῖῆνυ βῃουϊά 
ἀνοίά τπεπΔ. [πῃ νεῖ. 13, προκόψονσιν 
ἐπὶ τὸ χεῖρον ἀοεβ ποῖ ἱπάϊςαϊε δυσοθθ8 
ἰῃ ραϊηίηρ δάπεσγεηῖβ, δυΐ βἰσαρῖν δἄνδπος 
ἰπ ἀερταάδιίοη. “ϑδερε πιδι τα, 4υ1ΠῈ 
δῖε ποῆ ροῖεβιὶ, ὑγοίυπάϊυβ ργοδοῖς "ἢ" 
(Βεπεεὶ). 

ἄνοια: ἀενισπέϊα (πιδ0) 18 πεᾶτοσ ἴδε 
ταλῦκ τηδλη ἐπεί ῥῥεπέα (Νὰ ἷᾳ.). 

ὡς καὶ ἡ ἐκείνων ἐγένετο : “ΑΔΙοΠ᾽ δ 
τοὰ βυνδ!οννεά ὑρ τπεῖς τοάβ ̓̓  (Εχ. νὶἱΐ.. 
12) ; πεν ἐλ ]ὰ το ρεοάμυςοα [ἰςς (νιϊ!. 18). 
“Απηά ἴῃς πιαρίοἰδηθ οουἱά ποῖ βιαπᾶ ὃὲ- 
ἔοτς Μοβεϑβ ὕξοδιδβε οὗ ἴῃς ὈοΪΪ8; ἔος τἰῆς 
Ὀοΐϊ8Β εσε ὡρὸπ ἴπε πιαρὶοἰδη ᾿" (ἰχ, 
11. υγίηρ ἴδε ρίαψυς οἵ ἀλείκηεβδβ, 
ΦὙΠΕΥ ἰγ ΠΕΙΡρΙεδ5, πιδᾶς {πε οὗ 
πιαρὶς δῖ, πὰ ἃ βῃαπγεΐυϊ γτεῦυκε οἵἉ {εὶς 
νδυηίβ οὗ ὑπ ἀδετδιδηάϊηρ ᾽ (ΥΝτ5ἅ. χνὶϊ. 7). 

νν. 1ο 7. 1 δηλ ποὶ γεδὶν ὑπϑᾶδυ 
ἃῦουϊ γοὺς Ββιεδάξαβίπεββ. Ὕου ἰοἰπεὰ 
Τὰς Δ8 ἃ ἀἰδεὶρί ε ἔγοτη δβρίγίτυδὶ δηὰ πιογαὶ 
ἱπάδυςεπιεπῖβ οηΐγ. Ὧς ρετϑβεουϊτίοηβ. 
γου βἂνν πὲ εηάυτα γοῦ Κηεν ἴο ὃς τΥρὶ- 
οΔἹ] οἵ {πε ςοπάϊιϊοηβ οὗ ἃ [τ οὗὨ σοά!πεβ8. 
ϑιαπά ἰπ ἴῃς οἷά ραῖῃβ. Κηον)εάρε οὗ 
τῆς Ηοἱν ϑογίρίυτγεβ ὁ ψνῃςἢ γουγ στον- 
πῃ πιὰ νναβ ἔεὰ 18 πενεγ οὔ οἵ ἀδίε δ8 
8Δῃ ̓εααιραῖδαι ἔοτ ἴπε πηδη οὗ σοι 

ἘἼ. το; παρηκολούθησας : ϑεξε ΟΠ Σ 
Τίπι. ἱν. 6. Τλον ἀϊάξέ 7οίΐοιν (ἘΞΝ.} 
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τῇ "προθέσει, τῇ πίστει, τῇ " μακροθυμίᾳ, τῇ ἀγάπῃ, τῇ " ὑπομονῇ, ν Αείε χὶ. 43, χανὶϊ. 
11. τοῖς " διωγμοῖς, τοῖς " παθήμασιν, οἷά μοι ἐγένετο ἐν ᾿Αντιοχείᾳ, οἶδεν 

ἐν ἸΙκονίῳ, ἐν Λύστροις, οζους " διωγμοὺς " ὑπήνεγκα " καὶ ἐκ πάντων 
12. καὶ πάντες δὲ οἱ θέλοντες “" ζῇν 

ἐδιωχθήσονται. 
ἄνθρωποι καὶ ὃ γόητες " προκόψουσιν ἐπὶ τὸ χεῖρον, ' πλανῶντες καὶ 

14. ' σὺ ' δὲ " μένε " ἐν οἷς ἔμαθες καὶ " ἐπιστώθης, 

με "ἐρύσατο ὁ Κύριος. 
“4 εὐσεβῶς ' " ἐν " Χριστῷ " Ἰησοῦ 

Κ πλανώμενοι. 

χϑοει Τίη. νἱ. αἱ. 

δ: Ὅοι. χ. 13,1 Ρεῖ. ἰϊ. το, ον, ΝΤ. 
2 Τῖτο. ἱν. ΗΝ 18, 2 Ῥεῖ. ἰΐ. γ, 9. 
ε{. Θαΐ, ἡ, 20. 
Θηὶν, δοὶ ΟΧΧ. Ὁ 8:6 4 Τίτῃ; ἰἰ, τό. 
ἱ. 8, ἰϊ. 26, 111. )», εν. (7), οἷς. 
: Τίπι. νἱ. τσ. ἴῷ 566: Τί ἰΐ. 15. 

Υ Δείδ χἰΐ. 50, ΚοτΣ. νἱϊ!. 
18, 2 Οος. ἱ. 4, 6, γ, ΡΒ]. ἐϊ, το, (οἱ. ἱ. 44, Ηεδ. 

Ὁ Μεῖῖ. νἱ. 13, οπη. χν. 31, 2 Οος. ἱ. 1ο, 2 Τεβξβ. ἰϊΐ. 2, 
ς Τίι. ἱϊ, 12. 

ἍΜεῖι. ν. το, τσ, ᾿ δὴ χν. φο, : οσ. ἷν. 12,2 ὕος. ἱν. 9, Οἱ. ν. 11, εἰς. 
ἱ Μαῖι. χχὶν. 

Κ᾿ Μαῖί. χνιϊΐ. σῷ, Τίς, 1. ᾿ 
Ὦ Ἦετε ουΐγ, 

Τίαι. ἱ. τό, 
2 Οος. νὶ. 
6, εν: 
42, ΕΡᾶ. 13. πονηροὶ δὲ ἱν, 2, Οοἱ. 
ἑν σα, ἐἰϊ. 
12,2 Τί τα. 
ἐν, 2, Ηεδ. 
νἱ. 12,88. 
γ᾿. τὸ (οὗ 
ΤΏΔ1). 

2 Τδεες. ἱ.4. ς Άοπι. νἱϊὲ. 3, 2 Οος. χἱΐ. 1 
. ἢ. εἰ. ἱν. 13, ν. 9, εἰς., ποῖ ΧΧ. 10, Χ. 32,1 

4 Μεεος. νἱϊ. 21 οηἷγ. 6 Εοεῃ. νἱ. αν 

(ΘΟ Μμρ χίῆνο, ον, ἢ Ἴδας 4.11, 44 (-Ξ- Μαδζκ χίϊξ. Ι 
ΣῊΝ ν. 2,1 Ρεῖ. ἰϊ. 25, εἰδ᾿ ᾿ 8εςε 

1 80 ΜΑΡ, σ7, 37, ὕνο οἴδετιβ; εὐσεβῶς ζῇν ΟΌΕΟΚΙ,. 

18 δυδοοροθ!ε οὗ τς τηραηϊηρ “Του 
ψεστὶ διϊγαοίεὰ 8 ἃ ἀϊβοίρὶς ἴο πὲ οἱ 
δοοουηὶ οὗ". [Ι( 8 ποῖ πεοεββαγν ἱγὰ- 
1Ἰεά τπδὲ Τιπιοῖῆν δά οορίεά Ηΐδ πιαϑέες 

ἴπ 41} ἴπεδε τεβρεοῖβ. Τῆς ΑἿΟΚ., Τλομ 
λαξέ γμε1}7 ἔποιση, ἴο]]ονΒ ἴῃς ΑΟΝ. οὗ 
[μυκς 1. 3. ΤὨΐβΒ τγδπβἰδείοη [2118 ἴο Ὀγίης 
οὐὔὐ ἴὴ6 Ἄρρεδὶ ἴο Τἰπιοῖδυ 8 ἰουδὶν 
Ψ ὮΙ Οἢ ἀπ ετ}168 ἴῃς ραββαρε. Τς δογίβε 
8 ἀρρσοργίδϊε πεῖς, ὑεοδῦβε ϑὲ. Ρδὰὶ] ἴ8 
τεοδὶ ἰὴ ἴο Τἰπιοῖῃγ᾽ 8 τεςοϊ]]εοιϊίοη τς 
ἀεδβηϊϊα οσοκϑίοη ἴῃ τῆς ρᾶβὲ ννδη τδ6 
ΟΠ οαδὲ ἰῃ δῖβ ἴος νι δία. Ηδ 

18. ποῖ (Ὠίηκίηρ, 848 ἰῇ Ἅ Τίπι. ἵν. δ, 
οὔ Τίμηοι γ᾽ Β οοπβίβίεπε ἀϊβοὶ ρ  εβῃΐρ 
ὉΡ ἴο [δς τηοπιεηὶ οὗ υυτἱείηρ. Βεηξεῖ 
υοΐεδ ἈρΕΪ 2 Μδος. ἰχ. 27, παρακολου- 

ἐοῦντ' α τῇ ἐμῇ προαιρέσει. (8ο οοὰ. 
Μεπεῖυβ: Α 88 σννσταθέντα ἔοι 
κολ.) Τδίβ {ἰπγιϊαιτίοη οὗἨ τε τγεΐεσεπος 
εχρ  δίπβ Ὧν 5:. Ῥδῃ] τηεπιίοηβ ΟἡἱΥ ἴπε 
Ῥίδςςβ ἴῃ ΨὨϊσἢ ἣς βυβετεά οὐ ἢ᾽8 ἢγβι 
τη  βδί ομΑγΥ ᾿ουγηαυ. 

ιδασκαλίᾳ: ὅεα ποῖς οη σ Τίπι. ἱ. το. 
ἀγωγῇ: εομάμεί (ΕΝ). Το ΑΟΝ., 

ἬΑΜΜΕΥ ΟΥΓἹ ἰἰε ὯΔΒ ρετῆδρβ γείεσθηςα 
ἴο συϊάϊηρ Ῥγποῖρ]6β οἵ σοπάμπςοι τδῖδες 
τμδη ἴο τῃς εχίεσπδὶ Ἴχργαβείοη οὗ ἴδ 6πὶ, 
ΜΠ ἢ 158 πιεδηΐ πεσε. 

προθέσει : Εοτ πρόθεσις ἰπ τ[Π8 βεπδς 
οὗ δυπιᾶπ ρυχροβα βεὲ σεῆ. σε ἴΐ 
ταοδῃ8 Ψψῆδι 581. Ρδὰ] πδά βεὶ Ὀείογε ἢ π|- 
8ε17 28 ἴῃς αἱπὶ οὗ Πὶβ 116. [π᾿ οχῃ. νἱϊὶ. 
28, ἰχ. 11, ἘΡΏὮ. 1. τα, 11}. τὰ,  Τίσω. ἱ. 9 
186 νγοσά [8 υϑεά οὗ αοά᾽ 8 εἴεζῃδὶ ρυγροβε 
ἴον πιδῃ. 

ὑπομονῇ : ὅεε οἡ σ Τίγ. νἱ. ἱἹἱ. 
νεῖ. σὲ. ᾿Αντιοχείᾳ : Αςῖ8 χίϊΐ. 14, 45», 

50; ᾿Ικονίῳ : Αςἴ8 χῖν. Ι, 2, 5; Λύστροις : 
Αςῖβ χίν. 6, 19. 

οἵους διωγμούς : Τῇετε ἰΒ ΠΟ ὨΘΟΕΒΒΙΥ 
ἴο βυρρίγ, ἢ ΑΙΔ,, κ Ὑπου βανγεβι"". 

καί : απὰ γεί. ἼΤῆδ νεῖβα ἰ8β Δη δῇ. 

οἵ Ῥβ. χχχὶϊ!. (χχχίν.) 1:8, ὁ Κύριος. .. 
ἐκ πασῶν τῶν θλίψεων αὐτῶν ἐρύσατο 
αὐτούς. ϑ8ες 4180 τεῆ. 

νει. σλ. Ὑηὶβ νεγβα ἴδ δῃ ἱπίεγεβιην 
ἐχδιηρίς οἵ ἴῃς εβεοι οὗὨ δββοοίβιίοη οὗ 
ἰάδαβ. ὅ8:. Ρδυ 8 ἰεδοπίηρ δἷϊεσ ἢἷ8 ρεῖ- 
βεουϊίοηβ δὲ Αηδοοη, εἴο., δὰ βισοηρν 
ετωρῃδβίβθὰ τπΐ8 ἰορίς. 8ὲ. [κε (Αοὶδ 
χίν. 22) δοίυδιν τερεαῖβ ἔπε νετν ψγογάβ 
υδεὰ Ὀγ τῆς Ργεδοῆεζβ, “ ΤὨγουσἢ την 
τὐδυϊλίοηβ γα πλυδὲ επῖοσ ἱπῖο ἴῃς Κίηρ- 
ἄοπι οἵ αοἄ". Οοῃηβίβίεμου ἴῃ τῆς Ιἰΐς 
ἴῃ Ομγίδι πυβὲ ες ββαγ!ν Ὀ6 Αἰ νγαγβ Ορ- 
Ῥοβεὰ ὃν τῇς νοσὶά. λοντες 18. 6ΠΊ- 
Ῥμδιῖῖς, 88 ΕἸ]. ποῖςβ, “ψνῆοβς Ψ1] ἰδ". 
(. Ἰακε χίὶν. 28, ]οδη νἱϊ. 17. 

ὥς οὗἨ οουτβε 4υ.2118.65 ζῇν, 48 ἰπ 
Τίς 11, 12. ὙΠοῖα ἰβ ἃ βίπλ}]ας Ἔχίεπβίοη 
οὗ τπουξδι, ἔτοπι 8617 τὸ δἱἱ, ἰῃ ἷν. 8. 
ες. 13. πονηροὶ δὲ; Τῆς ΔηπεΠε818 

βεεηβ ἴο Ὀς Ὀθεΐναεη ἴῃς ἀρράγοηὶ ἀϊ8- 
οοπιῆίυγε οὗ ἔποβα ψνῆο ννἰβῃ ἴοὸ [ἷἰνε ἴῃ 
ΟὨγῖδε (εἰς ραγβεουκίοη θείη δίϊει 41} 
Δἰπιοϑὲ ἃ πηεᾶπβ οοπάϊτομπαὶ ἰὸ {πεῖς δῖ. 
ταϊπίηρ τδεῖι ἀεβίγε), δηὰ ἐπε ραγαάοχίοδὶ 
Βυσςαββ οὗ εν] πίε ; ἴδεν δάναπος ἰῃ- 
ἀεεά ; θυϊ οηἷγν ἰπ ἀερταάδεοη ; ῥγυβείεπὲ 
ἐπ ῥείμς (Ν]}5.). ὅ8:ε ποίεβ οῇ νεῖ. 9 δηὰ 
ἱϊ, τ6. 

τες, ἑπῤοσίογς (ἘΝ.), σεάμείογες, 
ΦΧΔΟΙΪΥ Ὄχργεββεβ τς ἴεσῃ. γοητεία 
οὐουτθ 2 Μδος. χίϊ. 24, "νῆεσε ἱξ πηθδῃβ8 
ἐγίολενγ. 
πλανώμενοι: οὗ. Τίς. Π|. 3. ὙὍΒοΒβε 

Ψῆο ἀεοεῖνα οΟἴπετβ ἱτηραῖγ, ἰῃ 80 ἀοίηρ, 
{πεῖς βεπβα οὗ ἴῃς ἀϊβεϊποτίου Ὀεῦννθθη 
ταϊῃ δηά ζαϊβεῃοοά, δηὰ τἢυβ ννεακεη 
{πεῖς ροννεῖ οὗ ταβίβίδπος ἴο βεϊἊάεςεϊξ, 
δηὰ το ἱπχροδίτίοη ὈΥ ΟἴΠεΓΒ. 
προκόψουσιν ἐπὶ τὸ χεῖρον : ὅες Οοη 

νεῖ. 9. 
νεῖ. 14. σὺ δὲ μένε: ΒοΙ᾿ σύ τπὰ μένε 

ἃτε ἰπ βίσοηρ οοηίγαβὶ ἴο ἰἢς πονηροὶ 
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Ε' εἰδὼς παρὰ τίνων! ἔμαθες, 15. καὶ ὅτι ἀπὸ " βρέφους δ" ἱερὰ 
ὅδε, ες. ), τγρόμματα οἶδας τὰ δυνάμενά σε " σοφίσαι "εἰς " σωτηρίαν διὰ 
ἊΝ τ "πίστεως ' τῆς "ἐν ᾿ Χριστῷ " Ἰησοῦ. τό. πᾶσα γραφὴ " θεόπνευστος 

4 Μεεος. 
(1), μυκο (5), Αςδ νἱΐ. το, τ Ῥεῖ. 1ἰ, 2. 

τη. αν. (χχ.) γ, οἷν. (ςν.) 42, ον]! (ςχῖχ.) οϑ. 
Ἐοπι. ἱ. τό, χ. Σ, το, 2 Οος. νἱΐ. το, Ηςεδ. ἰχ. 28, χὶ. 7. 

Ριῦζος. ἰπι τ θα! Ν.Τ. 4 )οδα νἱϊ. 15, Αςἰδ χχνΐ. 24 
1 Ῥεῖ, ἱ. 5, ἰϊ. ΠᾺ 81]. 1. 19, 2 Τ Βεδβδ. ἴα 
[ετε οἷν, ὅσοι υΧ ει Τία). 1.13. ὦ 

1850 ΜΑΟΝΈΕΓΟΡ, 17, οης οἴδει, ἅ, 6, Κ; τίνος ΟςὈΚΙ,, ἤ, νξ.,» 80., ὈΟΏὮ., Βγττ.», 
ἍΓΤΏ. 

31ῃ8. τὰ ΑΟ"ὌςΚΙΡ; οπι. τὰ  ΟΡΌ "ΕΟ, 17, ἄσπι. 

ἄνθρωποι Δηὰ προκόψουσιν οἵ νετ. 13. 
Τῃε ἐν ὁ προ 18 ἡρενέννον νν 2 ]ομη 
9, πᾶς ὁ π , Κι ὴ νων ἐν 
τῇ διδαχῇ στοῦ οἰὸν οὐκ ἔχει. 
Τῆς ἐοηκείναείμμη εἴγε επ)οίηεα σοησεγῃβ 
τῶογα δβρθοίδ!γ δα δπιπάἀδηηεπίδὶ εἰμίοαὶ 
τελοῃίπερ οοπιτίοη ἴο τῇς ΟἹ Οονεηδηὶ 
δηὰ (ἢε Νενν. Ἐογ ἴῃς ἰάϊοπι, 8βες ποῖς 
οηι παν θιΣ ᾿ ὰ 

ἐν ο καὶ ἐπιστώθης: ἃ, βυρ- 
Ῥ᾽Ιεά ουἱ οἵ ἐν οἷς, ἰΒ ἴῃς Ἡτμάν οδήεςι οὗ 
ἵν, δπὰ γεπιοῖοσ οδ͵εςὶ οὗ ἐπιστώθης. 

ἐπιστώθης: Τῆς [,Δἰίη νεγβίοπβ δ᾽υπ- 
ἄει Ὦετε, φμάς. .. ἐγεαάϊία τἰπὲ ἐϊδὲ, 
Τοῖς νουἹὰ Ὀς τῃς ἱγδηβίατίοη οὗ ἔπιστ- 
εύθης. πιστόομαί τι πηελη8 ἐ0 λαῦα γε- 
εεσἰυεάὰ εοπβγηιαέίοπ οὗ ἐπε ἐγμέδξ οΓ α 
ἐλίηρ. Βεηρεὶ, τεη εγηρ “ Βάεϊἰ8 εἰ 
δετὴυδβ 68 γε τι|8,᾽" σοπηρᾶγεβ μὰν ἡὐδς: 
ἀκοῦ τὸ 8, οὐκ ἐπιστώθη μ. 

οὗ τὸ πο ἐμῆς οὐϑ δηά 37, Ων πίος 
σαν ἐν τῇ 

πορὲ τί γων Ἢ «: λας δΠᾶ5 ἴο δε 
ἐραξο δεν παι 8ι. Ῥαὺ] 8 ΒΡΕΆΚΙΒΕ οἵ 
ταογαῖὶ, ποὶ ἰηςο! δοῖυδ], δυῖ ποτ εν. 
τπτυῖμδ ἕος νϑ βίο 8:. Ῥαὰὶ ἰ8 ξοχεοπάϊης 
Ἅεῖς Οοοτηπιεπάθά ἴἰοὸ ΤιπιοῖΥ Ὀγ δα 
βδῃοιίίοη οὗ τῆς Ὀεβὶ ἀπά ποῦ εβϑὲ ρεζβοη- 
Δἰτε5 νῇοπὶ ἢς δὰ ἐνεῖ Κποννῃ οἵ Ὠεασά 
οἵ. Τῆε οδαγδοίεγβ οἵ ΤΊ πιο γ᾽ β γενετεά 
Ῥᾶγεπι δπὰ τοδομεῖθ--οὗ Ευηΐςς, [ν»οἱβ, 
τῆς Ρτορῃεῖβ, πᾶ Ῥαυ], ἴἰο δηυπηεταῖα 
ἐδοπὶ ἰη (ἢς ογάες ἰη Ψηΐςἢ ἴδεν πδὰ 
τουςῃςά δἷ5 [{{ε---πλά Ὀεεη πιουϊάεά ἴῃ ἃ 
ςεγῖαίπ 5.00] οὗ πηογαϊβ. ΤὨεῖγ οδᾶγδο- 
ἴετβ μδὰ δάσηϊιεά! Υ βιοοά τῆς ἰεδὲ οἵὗἁ [ἰξε. 
ΥνΒαῖ πιογὲ οορεπὶ γρυπιεηι οουἹὰ Τίτ,- 
οἵδ ἢανς ἔογ ἴῃ {τυ δη ἃ γεδβοηδθϊο- 
Ὧε88 οὗ {πεῖγ πγογαϊὶ τεδοῃίηρ ὃ 

γες. 15. καὶ ὅτι : ἀερεπάεηϊ οη εἰδώς. 
Ἐοσ τδς σῆδηρε οἵ οοηδιτυςοη, νου ϑοάδῃ 
ΟΟΙΏΡΑΓο8 ΕοπΊ. ἰχ. 22, 3; 1 Οὐογ. χὶἷν. 5. 
Τἰπιοί γ᾽ 8 Κηονϊεάρε οὗ τπϊπρ8 ἀϊνίης 
ν 88 ἀοχίνοά ποί τρσγεῖν ἕτοτῃ ρεγβοῃδβ, θυ 
ἔτοπὶ βϑογθά νυτἰτηρβ; ἀπά, ρεγῃαρβ, 88 
ὙΒεορῆγϊαςοϊς ποίεβ, ἴῃς ὕνο ροϊηϊβ ᾶτε 
επιρμδβίβεά : (α) ἴμδὲ {πε ρεΐβοπβ ψγεγε οὗ 
ὯΟ οτγάϊπαγυ τες, δηὰ (δ) ἔπδὶ ἢἰ8 κπον- 
Ἰεάρε οὗ Βοείρευτο, ψγ»ᾺΒ σοηίογηγίπουβ νυ ἢ 

ἴῆε ψῆοὶς οὐ δίβ οοπβοίουβ Ἔχίβίεησα. 
ΗἩς οου]ὰ ποῖ τε04}1} ἃ ρετίοά νγῆεπ ἢε μαὰ 
ποῖ Κπονῃ βδοζεὰ ννϊτηργβ. ὙΠὶδ 18 ἴῃς 
οὐ οἱ ἴδε Ὠγρεσβοὶὶς ἀπὸ βρέφονς. 

ὁ γράρκατε: φασγας ἱδέέεγας, Ξαεγεά 
ΟΝ Ἐοτ ἰηϊ8 υβε οἵ γράμ- 
ματα 8εε τὰν νἱ!. 15, ἀπά Μουϊίοη ἀπά 

{Π σδη, Ἐβονίον νἱϊ., νὶ. 382. Τῆς 
ἴοσος οἵ τῃϊβ ρεουϊίδγ ρῆγαβε ἰ8β {παῖ 
ΤίτλοιμγΒ Α Β Ο Ἰεβϑοὴβ μδὰ εξ οὗ 
ἃ βαοιεὰ παῖυσε. Τῆς υϑυ8] Ν.Τ. εαυΐ- 
δε ἔοι ἐπε ἐπρ ἐν  θεδα (Α. ὶ 
18 αἱ οἰρφ ἡκρόῃς ο᾽ ἦγ, ί(οπος γραφα 

Ὺ τ. ἱ. 2); δα 88. Ῥδὺ! Βεσε ἀεὶ!- 
ὕον 868 ἅΔπ ἀπηδίσυουβ ἴεγπὶ ἰῃ ογάασ 
ἴο δχργεβδ ν᾽ βογουδίυ τἢς ποῖοηῃ ἐπαὶ 
Τιπηοῖδγ 8 ἤγϑὲ ἰεββοὸπβ Ψεζε ἱπ ΗοΪΥ 
ϑοηρίυτε. τὰ ἱερὰ γράμματα ἴΒ ἐουπά 
ἴῃ ]οβερῆυβ, νέᾳ. Ῥτοοδπι 3 ἀπά Χ, το, 
4. Ἀπὰ εἰβενβετε. ("΄. παραναγνοὺς τὴν 
ἱερὰν βίβλον (2 Μδᾶος. ὑπῆν 23). ΤΠοῖα 
ΤΑΔΥ Ὀς 4160 δη δ] ιδίοη ἴο γράμματα οὗ 
ἴῃς ἔλ]86 ἰεοβοσβ ὑψὩϊο ἡνετα ποῖ ἱερά. 
ϑες οὔ πεχῖ νεζξα. 

σοφίσαι.: ἐπείγμεγε, οὕ. Ῥα. χνίϊ!. (χῖχ.) 
8, ἡ ἀλιγὸς μῤγνος Κυρίον πιστή, σοφίζουσα 

80 Ῥβ. οἷν. (εν.) 22, οχνίϊ!. 
Ἥμης )9ο8. Τῆε Ψογά 18 σἤοβεη ἔος [18 
Ο.Τ. τεΐεσεπος, ἀπὰ δίβο Ὀδεοδυβε οὗ ἰϊ8 
βις εἶν εἀμεαέέοπαὶ δϑβοςίδιίοη. 

εἰς σωτηρίαν : ἃ οοπδίλης Ραυϊΐπε 
Ῥῶταβε. ϑὲεε τεῆ' 

διὰ πίστεως: [0 Ῥὲ Ἰοϊπεὰ οἰοκεῖν νὴ 
σοφίσαι. Γ΄. ἀε Ἰνιξέαίέοπε Ολνί ει, 
11..2, “Ἴμεῖ ποῖ Μοβεβ ΠΟῚ ΔῃΥ Ῥεορδες 
βρεᾶκ ἴο πε; Ῥυϊ βρεᾶκ ἕπου ταῖμεγ, Ὁ 
Ιμοτὰ αοὰ, ψὯο δτὲ ἔπε ἰῃδβρίγεσ δῃὰ επ- 
πρὨοη ες 'οἵ 41} ἐπε Ριορμῃεῖβ ; ἔοσ ἴβου 
δἴοπε ψἱίθους τπεπὶ σαπβὲ Ῥεγΐεςεν ἱ ἰῃ- 
βίτυς: πὶ, δὰϊ [ἢεΥ τἰῖπουῖϊ πες ν»}] 
Δνδ 1} ποϊμίηρ. ΤΠΕῪ πᾶν ἱπάεεὰ βουπά 
ἔοσῖ ἢ ννογάβ, ἕξι πεν ἀο ποῖ δάὰ ἰο τῃεπὶ 
τῆε ϑρίγιε.. .. ὙΒΟΥ δὲν τπ6 νγᾶγ, Ὀυϊ 
ἴῆου ρίνεδι Βίγεπρί το νναἱκ ἴῃ ἱκ,᾽" εἴς. 
ες. 16. ἴῃ τῇς αρδβεηςε οὗ δὴν δχίδπε 

στεεκ Μ5. δυϊποσίτν ἴος ἰἢς οπιβδίοῃ οὗ 
καί Ῥείοτε ἀφέλιμος, νγῈ πηαῦ ἀβδιιηης 
ἴῆδὲ τῆς δαγῖν υυτίἴετβ ννῆο ἱψπογεὰ ἰξ ἀϊά 
80 ἴτοτῃ οδγείεββηςββ. Τῆς βεηΐεωςς ἴδῃ 
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καὶ 1 "ὠφέλιμος πρὸς διδασκαλίαν, πρὸς “" ἐλεγμόν,2 πρὸς " ἐπανόρ- ν 8εε: 
θωσιν, πρὸς " παιδείαν "τὴν ᾿ἐν " δικαιοσύνῃ " 

Τί πι.ῖν.8. 
17. ἵνα "ἄρτιος ἢ ὁ ν Ἡετὸ 

τοῦ Θεοῦ ἄνθρωπος, " πρὸς " πᾶν " ἔργον " ἀγαθὸν “ ἐξηρτισμένος. ΝᾺ. 
1 Ε5ά. ΙΝ. 1. "Διαμαρτύρομαι 3 " ἐνώπιον ὃ" τοῦ " Θεοῦ καὶ ὁ Χριστοῦ Ἰησοῦ," ἦ νἱΠ΄, δ, 1 
Μ. ἷν. 

ΥῈΕΡρΒ. νὶἱ. 4, Ηεῦ. χὶϊ. ς, γ, 8, 11. 
4 πη. ἰδ. 2: ἀπὰ ; Τίσι. ἰΐ. το. 

Ὀϑεει Τίς. ἰΐ. 3. 

Ζ Τίς, εἱ. 5, ἡ“). ἘΡΆ. ἱν. 24. 
ς Εχοά. "πε 7, Αςἴβ χχὶ. 5 οὐ. 

34 οηΐγ. 
Δ εζο οἠϊγ,ποι ΧΧ. δ 85εε 

αϑεε: Τία,. ν. ἱ. 

1 Ο 5. καί θεΐ. ἀφέλιμος ἔ, νρεῖε, ΒΟ᾿., δγτρεςξδ, 

380 ΜΑΟΘΕΟ, 31, 80, ἔνο οἴπετδ; ἔλεγχον ὈΚΙ'Ρ. 

31ῃ8. οὖν ἐγὼ ὈςΚΙ, 5γτλο!, 
4 18. τοῦ Κυρίου ὈΞΚΙ,, ξο.,) Βγτρεβὰ απὰ βυτδςὶ ς." 
δησ. Χριστ. ὈΟΚΙ, νροῖς, βγττ., Ἄσῃ. 

ἷ8 θεδὲ (Δ Κεὴ δβ ἃ γερεϊτἴοη ἀπά ὄἼχρδη- 
βίοη οὗ ἴπδὶ ψῃϊοἢ ἦυδὲ ῥτεςεάςά; 
όπνενστος οοττεβροηπάϊηρ ἴο ἱερά, ἀπά 

ὠφέλιμος, κιτιλ., το σοφίσαι, κιτ.λ.: 
Ἐνενν τογί ἐὴπρ τομῖολ ἰς ἱπεῤίγεά ὃγ 
Οοά ἱς αἷξο ῥγοπέαδ᾽.. γραφή οἵ οουτδς 
8ιῶ8 ἜἼχοϊυβῖνε τείετεπος ἴο πε ἀςῆπῖϊε 
οοἰἸεσου οὗ νυτιεἰρβ υνϊοῃ 81. Ῥδὺὶ] 
υϑυδν ἀεβίρηδῖεβ 485 ἡ γραφή οἵ αἱ 
γραφαί; θυϊ 11 ἰΒ υϑεὰ Πεῖε ἴῃ ἃ ραγεῖνε, 
ῃοὶ ἴῃ ἃ οοἸϊεςτίνε βεηθε. Α ράαγδ]]εὶ οϑβα 
ἰ8 [οδπ χίχ. 36, 37, ἦ γ αφή. . . ἑτέρα 
γραφή. Ηεποςε τἢς τοπάσηερ τογὶἐΐτρ᾽ οὐ 
ῥαδεαρο ἰ8 ἰε58 τες ἔγοτῃ δπιδί συν ἤδη 
δογέῥέμγε (ΕΝ). ὙΤδὲε πεᾶγεβϑὲ ρᾶγϑ]]εὶ 
ἴο {π|8 ἀφεόμδέυθ υ86 οὗ καί, 45 ΕἸ] οοῖὶ 
ἰεγπΊ8 ἰϊ, ἰ5 (αἱ. ἵν. 7, εἰ δὲ νἱός, καὶ 
κληρονόμος. ὅ8:ς «αἴ8ο [,κὩ ἰ. 36, Αοῖδ 
χχνὶ. 26, χχνὶϊϊ. 28, Ἐοτα. νἱϊϊ. 29. 
θε : 1Γδοτς 18 δὴν ροϊεσηῖςδὶ 

ἔοτος ἐπ (15 δά., ἰξ 18 ἰῃ τείδγθηος ἴο 
διογεῖῖςαὶ νντιτἰπρ8, ἰἢς οοπίεπίβ οὗ ννῃϊο 
ὙΜΕΙῈ ΠΊΕΓΕΪΥ ἱπιε!!εοῖυλί, ποῖ εὐἀϊξγίηρ. 
ἴῃ δὴν οδβο, ἴπε ρτεαδιϊεβδὶ βίσεβ8 8 ἰδ: ου 
ἀφέλιμος. ὅ8:. Ῥαυ! ψουϊὰ ἱπιρὶγ τπᾶὶ 
τῇς Ὀεβὲ ἰεδὶ οὗ ἃ γραφή δείηρ' θεόπν- 
εὐστος Ψψουϊά δε [18 ργονεὰ βεγνίςεβ!ς- 
π685 ἔοσ ἴῃς πιογαὶ δηὰ βρί τυ] ἡδεὰβ οὗ 
τῆᾶῃ. ϑεὲ Εοπ. χν. 4, 2 Ρεῖ. ἱ. 20, 21. 
ΤΩῖβ, τς ἘΝ. ἐχρίαπαιίίοη οὗ τῇς Ρδ8- 
βαρε, ἴδ ἰῃδὶ ρσίνεη Ὁγ Οτίρεη, ΟἾτγυβ., 
Ὑμαάτί., βυεγ, τῇς Οἰεπιεηίης ΜΝαϊρ., 
Ονιπὶς δεγίῥίωτα δἰυΐκέξες ἱποῤίγαία ἐς 
4: αὐ ἀοζεπάμνι εἰς. [Τῆς τὰς Νυΐε. 
τεχὶ, πονένεσ, 8 ἐπε. αἷν. σὲ με !ὲς αὐ 
ἄος.} ὙΤῇῆῇε οἵδεν νίενν (ΑΟΝ., ἘΝ πν.), 
ΜΒΙΟΒ ἰᾶκεβ καὶ 48 ἃ βἰπηρὶες Ἴσοριυϊδ, 
Ενονν ϑεγέῤέῥειγε ἐς ἱπεῤίγεά απὰ ῥγοβίαδίε, 
͵δ ΟΡξῇ ἴο ἴδε οδ)εςτίοη τπδὲ πεῖτμεσ ἰπ {πε 
δηϊεςεάδης πος ἴῃ ἰῆς (ο]]οννίηρ οςοπίεχι 
᾽8 ἴπετε ΔπῪ βυρφεδβιείοη ἰπδὲ ἴῃε ἱπδβρίγα- 
τίοη οὗ ϑεΐριυσε ννὰ8 Ῥείη οδ]]εὰ ἴῃ 
ηυεβοη ; ἴῃς τπεπὶε οὗἩ ἴδε ρδββᾶρε ὃε- 
πρὶ ἴδε τλογαὰὶ εαυΐρτηεης οὗ πε πιᾶπ οὗ 
αοάἁ. ἙἘὸος πΐϊ8 νῖενν ἂς οἰϊεά ἄτερ. 

Ναζ., Αἰῇ. [ἐ ἰβ το ὃς δάδεά τῆδι 1 ἰβ 
Ῥοββίδις ἴο τεηάεσς πᾶσα γραφή, ἐλε 
τολοῖς οΥ ϑεγίῤῥέμγε, οὐ ἴῃε δπαίορυ οὗ 
Μαῖι. 1:. 3, πᾶσα ᾿Ἰερόσολ' (Ερᾷ. 
ἰϊ. 2: σδῆποῖ ὃς βαΐεϊυ δάδυιςεὰ 28 ἃ σᾶβε 
ἴῃ ροίπῃ) ; Ὀυῖ ἱξ 18 ὑπηξοδδβασυ δπὰ ὑη- 
πίυταὶ. 

διδασκαλίαν (Ξες ποίεβ οη 1: Τίπι. ἱ- 
10) δπὰ ἐλεγμόν τερζεβεηὶ τεβρεοιίνεϊυ 
᾿Αρήρρα δηὰ περϑῖῖνε ἰεδοδίπρ. ϑ:π|ῖ- 
Αεἷν ἐπανόρθωσιν ἀπά παιδείαν Βᾶνε τε- 
Ἰατίοη τεβρεςιίνεϊΥ ἴὸ “ἴῃς ταἰϊβίηρ ὕρ οἵ 
1πεπὶ τηδὲ (Δ]1,᾿" ἀπὰ τῃε ἀϊδοϊρ!πἰπρ τπς 
δα} αὐ εονγγίρεκπάμηι, αὐ ἐγμαάϊσπάμνε 

Ὁ] ς.). 
τὴν ἐν δικαιοσύνῃ: ἃ παιδεία τσλέεϊ 

ἐς ἐχεγοίδεά ἐπ γὶρλἰσομδηέος. Οοτηρᾶγα 
ἴῃς ἀϊβδετιδιίοη οα τῆς παιδεία Κυρίου, 
ΗεὉ. χίϊ. 5 544. παιδεία ἰῃ τεῆϊ. 15 υϑεὰ 
ἰπ ΤΕΙΆΒΟΑ "" οἰ] άτθη οὨΪγ. 

ες. 17. ἄρτιος: ῥεγζεοίιι5, σονιῤίεέειν 
“φμίῤῥεά ἴος ἢϊ8 Μὴ ἃ Μδη οἱ ἀοά. 

εἰος νουϊά Πᾶνε τεΐεγεηος ἴο ἢἰ8 Ρεῖ- 
ἔοτπιδηςε οἵ ἰϊ. ᾿ 

ὁ τοῦ θεοῦ ἄνθρωπος: βεξεοη  Τίπ,. νἱ. 
11. Τὴε Μαπ οἱ σοὐ ἢδια8 Ὦετε ἃ Ὀτ ΠΔτῪ 
τείεσεπος ἴο ἴῃς πκϊπίβιος οἵ ἰῃς αοβρεὶ. 

πρὸς πᾶν, κιτιλ.; 866 ἰΐ. 21 ; δηΐ, ἔογ 
1818 υδ6 οὗ τῖφν τσ Ῥεῖ. {{. 15, 2 Οοσ. 
ἢ, τ6, χ. 4, Ἐρδ. ἱν. 29, Ηεῦ. ν. 14; 
δηὰ οἡ ἐξαρτίζω, Μουϊίοη δηὰ ΜΙΠραη, 
Ἐχροείέον, νἱὶ., νὶϊ. 285. 

 τῃς υϑε οὗ καταρτίζω, [κε νὶ. 40, 
2 Ὅος. χίϊὶ. σὰ, Ηδῦ. χη. 21, 1 Ρεῖ. ν. το. 
ΟΠΆΡΤΕΕ ΙΝ.--ἶὖνν. 1-8. 1 5016 ΠΥ 

Ἄοἤᾶγρε γου,, ἰῃ νίενν οὗἩ τε σοπηίηρ ᾿πάρ- 
τηεπῖ, ἴο Ὀ6 Ζοδλίουβ ἴῃ τῆς εδχεοῖβε οὗ 
ΥΟῸΓ τι ΒΓ ὑν}]ς τς ορροτγιαπὶιν ἰΔβίβ, 
ΜὮΠῈ ρδορὶς ἀγα νυν ΠΠἶπρ ἴο ᾿ἰβίδη ἴο γοῦΣ 
δἀπιοπιίίοηβ. ϑόοη ἴῃ ογᾶζε ἔογ πονεῖν 
ΜΠ ἄγανν πίε ἀὐΑῪ ἔτοπὶ δοῦες ἰσυτῃ το 
ἑλπιαβϑιὶς ἄχπιεπῖβ. Ὀο γου 5βιδπὰ γοῦγ 
ξτουπὰ. ΕἾ τῆς ρίδος ψνῃϊ ἢ τὰν ἀςαῖῃ 
Ψ1ΠΠεᾶνα νοὶ. ΜΥ οοῦζβε '8 γυη, ΓΑΥ̓ 
οσοννῃ 8 ἀνναϊ ἰηρ πιθ. “ΜΥ ογοόονῃ" ἀϊά 
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εϑ8ςοι Τίαι, τοῦ μέλλοντος κρίνειν ῖ ζῶντας καὶ νεκρούς, καὶ 3 τὴν " ἐπιφάνειαν 
ἀἴανον), αὐτοῦ καὶ τὴν βασιλείαν αὐτοῦ 2. κήρυξον τὸν λόγον, “ ἐπίστηθι 

Αςί (Σ᾿ 
ἐτμεα 9 

«Εοεἰυε. 
χν ϊ!. 22, 
Μαζὶ χὶν. σσ οὔυ, φ.. τ (οσ. χνὶ. 12. 
ῳ), Μεασκ (9), υυἷκο 12), [υἀς 9. 

τὸν ἃν ο, ἐΐν τ. 

1 κρῖναι ΕΟ, 17, 67" ", βἰχ οἴδεσβ. 

8 ἐπιτίμ. 

ἔ Ἑκεῖυε. χχχν. (χχχίΐ.) 4, οὐἱγ. τ". ῬΏΪ]. ἱν. το. 
Ὦ 8εε: Τία ἰ. τό δηὰ 2 Τία. ἐἰΐ 

εὐκαίρως ' ἀκαίρως, ἔλεγξον, " ἐπιτίμησον, παρακάλεσον, ἐν " πάσῃ 
ν.3,2 Β , Ρ 
Τίπι,ν. 6. ἢ μακροθυμίᾳ καὶ διδαχῇ. 3. ἔσται γὰρ καιρὸς ὅτε τῆς ' ὑγιαινούσης 

εΜαιι. 
ἴπ). ἰδ, το. ἐσ Τία,. ἱ. τὸ (4.ν.), 

3 κατὰ ΟΌςΟΚΙ;Ρ, νρεῖο, χο., βγτσ., ἄστη. 

παρακαάλ. ΣΞΑΟΌΕΙΚΙ,Ῥ, βυιδοὶ, Ὅτ. ; περακάλ, ἐπιτίμ. δ ἜΟ, 37, 
οης οἴδετ, ἃ, ε, ἔ, 8» νξ.» ὅ0., ὈΟΒ. ; οηγ. παρακάλ, βυτ' 

[βγὴ Νίδν, ἔπεσε ἰ8 ἃ ογοννῃ ἔογ γου, 
ἔοο, ἀπά ἴογ 411 ννῆο ᾿ΐνε ἵπ τῆς Ἰονίηρσ 
Ἰοηρίης ἴος ἴῃς ςοπιίηρ οὗ τμεὶγ Ινοσὰ. 

νεῖ. ᾿. Διαμαρτύρομαι: ὅε6 οὐ 1 Τίηι. 
ν. 21. ΑΒ ἴἢς δἀϊυγαιίοη ἕο! οννβ ἱπιπλα- 
αἰδιεῖνγ οὐ ννᾶτηΐἰπϑ8β ἀραϊηβὲ ἃ πιοσδὶ 
ἀερχεηειακίοα νῖοἢ Παά αἰγεδάν 8εῖ ἰπ 
δηὰ νου]ὰ ἱπογεᾶβο, ἰξ ἰβ ἀρργορηδῖς τἢδε 
ἰξ βδουά οοπίδίη ἃ βοϊςσπιη δββυγαηος οὗ 
)υάρτηεπε ἴο σοτηα. 

Χριστοῦ Ἰησοῦ, τοῦ μέλλοντος κρίνειν: 
ΤΙβ νγᾶβ ἃ ργοπιίηδηϊ τορίς ἰη 581. Ῥδυ]}᾽ 8 
Ῥιελομίηρ (Αςἰβ χνίϊ. 31; Εοιῃ. ἰΐ. 16; 
1 Οος. ἰν. 5). κρῖναι ἰΒ ἴῃς ἴφηβε υβεὰ 
ἴῃ ἴῃς Οταθάβ, β ἰη σ Ῥεῖ. ἱν. 5. (Τίβοξ. 
ΕΙΝ.). ϑ8εε αῤῥαγαί. ογϊέ. 

ζῶντας καὶ νεκρούς : Το ΡῬα υπάετδίοοά 
᾿ἰζογαῖγ. ὅ6ε 1 ΤΉΏδδΒ. ἱν. 16, 17. 
τὴν ἐπιφάνειαν: ῥὲγ αἀνεμέμνι ἐῤΞπὲμς 

{νυ1ᾳ.). Ὑὴς δος. 18 ἴα οὗ τῆς τπϊπρ 
ΌΥ ΨὨΙΟἢ ἃ ρεγβοῃ δάιγεβ, 28 ἰπ δε σᾶβα 
οἵ δρκίζω (Ματῖκ ν. 7; Αςῖβ χίχ. σ1; δα 
ΤΠα85. ν. 27). ΤῊε υδε οἵ διαμαρτύρομαι 
ν ἢ δη βῦςι ἰη Ὁσαϊ. ἱν. 26, χχχὶ. ὅδ, ἰ8 
ἀἰθετζεηῖ, διαμαρτ. ὑμῖν ον τόν τε 
οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν, Ἔρη Βεᾶνεη 
ἃηά δαιῖδ τὸ υνἱῖπεβϑ δραίηβὲ γου. 
Ηξεάνεη δπά εαγιἢ οδη ῬὲῈ οοποεῖνεά 45 
Ρειβοπδιτε8, οὐ Ῥβ8. 1. 4; ποῖ 80 ἴδε 
Φρρολγαηος οἵ Κίηρδοπι οὗ ΟὨτῖβι. Οα 
ἐπιφάνεια ες ποῖε οη τ: Τίπι. νἷ. 14. 

βασιλείαν: Τῆς ρετίεςιεἀ Κὶπράοπι, 
τῆς πιδηϊεβιδιίοη οὐ ννῃϊο ἢ ννἢ}} ἔο!ονν 
τῆς βεςοπά ἐπιφάνεια. 

ες. 2. κήρνξον: ἴπ Σ Τίπι. ν. 21 
διαὶ . ἰ8 ἑο!Ποννεὰ Ὁγ ἵνα «ἢ τῆς 
8.18]. ; ἰπ 2 Τίπι. ἰϊ. 14 Όγ ἴῃς ἱπί, Ἡδετς 
τῆς δάϊυταιίοη ἰδ πιοῖὲ ἱπιραββίοπεά ; 
βεῆςς ἴδ Δργυρίπαββ ; [8 ἰ8 Βεϊρῃίεπεὰ 
αἶβο ὃγ τῇς δογιβίβ. 

ἐπίστηθι: Ϊἱπεία, Βε αὐ λαμά, οὐ Βε 
γεαάγν ἰο αεἰ. ἐπίστ,. εὐκ. ἀκ. αυδ1|18 8 
δάνειθίδ! ν κήρνξον; ψὮΠε ἴῃς ἐοἸον,- 
ἰηξ ἱπιρεταιίνεβ, ἔλεγξον, κιτ΄λ., ἅτε νατί- 
οὐβ ἀδρασίγηθηίβ οὔ Ἄ “ρεεαοῆίηρ ἴῃς 
νοτά ", 

εὐκαίρως ἀκαίρως: οῤῥογίμηφ, ἐνεῤῥον- 

ἐμνε (νυ! .). 5850. ἔεν καιροί ταπιδίη 
ἀνδι ἰΔὉ]ς (866 πεχὶ νεγβα), παῖ γοῦ τηῦβὲ 
8ε 1Ππδηὶ 411. ο ποῖ δὶς γουγβεῖζ, “15 
{818 ἃ δυιϊτα!ς οσσαβίοη ἔος ργεβοίηρ ὃ 
Αβικ γδίμεσ, “" ΝΥ ββου!ὰ οὶ εηἷβ ὃς ἃ 
δυΐϊδῦ]ς οοςαδβίοη δ᾽ “δνε ποῖ ΔῃΥ 
1ἰπλϊιοὰ δεᾶβοη ; ἰδὲ ἰξ αἰνναγβ ὃς [ῃγ 86ᾶ- 
80ῃ, ποῖ ΟΥΪΥ ἰπ ρεᾶςς δηὰ βεουγίΥ ἂπά 
ψΏ6η βἰτπρ ἰπ ἴῃς Οδυσοῇ ᾽ (ἢ τγ8.). 

ΘΙΠΎ ΠΑ, ἐχργεββίοηβ ἅγα οἰϊοὰ ὃγ Βεη- 
ξεῖ, 4.{.. ἀἄἦρνα ἑκπάΐίρηα; ῥγαεεέης αὐϑέης ; 
ποίφης υοἷεπς. ΝΥ ε Ὠεεὰ ποῖ 48 ψῃεῖμες 
τῆς τεαβοῃδῦϊςη 658, εἴς., Ὧ48 τεΐεσεηςα ἴοὸ 
[86 ῥγϑᾶςδμεσ οσ ἴῃς ἤδάγεσβ. ΤῊς ἀϊγος- 
ἰίοη ἰ8 ἴο ἀϊεδγεραγὰ τῆς ἱποϊπδιίοπβ οὗ 
δοιῇ. 
ἔλεγξον : Τακίπρ τηΐβ ἴῃ ἴῃς ββῆβε 

εοπυΐοέ, ΟἾτγβ. σοπητηθηΐβ 8 οπ ἴῃς 
ἴῆτες ἱπιρεσαιίνεβ, “Αἴϊο τῆς ΠΊΔΏΠΕΟΙ 
οἵ ρῃγβίοιδη8, μβανίηρ βδβονῃ ἴῃς ψουπά, 
Ὡς ρῖνεβ ἴῃς ἱποίβίοῃθ, ὃς δρρίϊθβ τῆς 
Ῥίαἰβιεν᾽", 
ἐπιτίμησον: “Τῆς 5ι"οῖ πιεληίπρ οὗ 

ἴπε ννογὰ 15. "1ἴο τηοίς ουἕὲ ἄπε πιεᾶβιυτγςε, 
Ῥυῖ ἰπ τῆ Ν.Τ. ἴἰξ ἰδ υϑοά οηἱγ οὗ ςεη- 
βυζε᾽. 80 ϑνεῖς (ου Μαζί ἱ. 25), ῇο 
αἶδο ῃοῖεβ ἴπαὶ νυ τς ἀχοεριίοηβ οὗ 
τη ϊ8 ρίαςς δηὰ [πάς ο, ἰξ ἰ8 ᾿ἰπιιτεὰ το τῆς 
ϑυπορτδίβ. 
παρακάλεσον: ϑεξοητ Τίπι. ἱν. 13. 
ἐν πάσῃ μακροθυμίᾳ καὶ διδαχῇ : ΤὮΐΒ 

4υλ1ῆ 8 εδοὴ οὗ ἴῃς ἴῆτεε ργεςθάϊηρ ἱπὶ- 
Ρεγαιίνεβ ; δηὰ πάσῃ δεϊοηρδβ ἴο διδαχῇ 
88 ὙΜῈ}] ἂἃ8 ἴο μακρ., τοέέμ ἐπε μίνιοςί 
ῥαδέεπος απὰ ἐᾷς νιοσέ ῥαϊπείακίηρ ἐἱπ- 
Ἔριν μοι, ΓΝ 

ἢ: “(ἰσασλιηρ) 56 8π)8 ἴο ροΐπι 
ΤΆοτα ΩΤ αεέ, διδασκαλία (ἀοείγίπεὴ 
ἴο ἴῃς φμδεέαπος οὐ γεσμὶέ οὗὨ τελομίπρ ᾿" 
(10. ἴπ ἴῃς ΟὨΥ οἴδες οοουττεπος οὗ 
ἰδαχή ἱπ τῇς ΡῬαβίογαϊβ8, Τίς. ἱ. 9, ἰΐ 

τοδᾶπβ ἀοείγίμδ. 
νει. 3. ὑγιαινούσης διδασκαλίας: ὅεε 

ποῖς οἡ : ΤΊ). ἱ. το. 
ἰδίας : ἴδιος Ὦεῖε, 48 σοπϑίδηςυ, 888 

τιεγεῖν τῆς ἔοτος οὗ ἃ ροββεββίνε ὑγοποιη. 
ϑεξοητ Τίη). {ἰϊ, 4. 
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διδασκαλίας οὐκ " ἀνέξονται, ἀλλὰ κατὰ τὰς ἰδίας ἐπιθυμίας ἴ κε". αἰπν 

ἑαυτοῖς ' ἐπισωρεύσουσιν διδασκάλους " κνηθόμενοι τὴν " ἀκοήν, 4.1 ἥεϊξοοιν, 
καὶ ἀπὸ μὲν τῆς ἀληθείας τὴν " ἀκοὴν “ ἀποστρέψουσιν, ἐπὶ δὲ τοὺς πἰ ἥτις 
Ῥ μύθους 3 ἐκτραπήσονται. 

ὙΠ εδ8. ἰΐ. 13, ΗςΌ. ἱν. 2, ν. 11,2 Ροϊ. ἰΐ. 8. 
4 ϑεε: Τίμα. 1. δ. τ ϑεει Τίσ. νἱ. τ. 
τ 8ε6 2 Τίηι. ἰΐ. 
ν ῬὮ]], 1ἴ, χ7 οαἷγ, ΝΎ. 

1 ξπιθυμίας τὰς ἰδίας ΚΙ,. 

χ Ηετς ΟἿΪγ, οὶ 1, 

ἐπισωρεύσουσιν: οραςεγυαδιμὲ (Ν ]ᾳ.). 
“Ἧς β8δῃεννβ 186 ἱπάϊβοτι ππδῖς πα! ἰτυὰς 
οἵ τῆς ᾿εβοδεῖβ, δ 180 ἐπ εἰγ Βείηρ εἰεςῖεά 
ἘῪ τπεῖν ἀϊδοῖρ᾽εβ ᾿᾿ (Ὁ Βγγϑβ.). 
κνηθόμενοι τὴν ἀκοήν: ῤῥγνγίεπέες απγὶ- 

δια (Ννυϊρ.). Τῆς βάπηα ψεπεσαδὶ ἰάεδ ἰ8 
εχργεββοᾶ ἰῃ πάντοτε μανθάνοντα (ἰἰ]. 7). 
ὙΒδοεὶς ποιίϊοη οὗ ἃ ἰδᾶσποσ ννᾶβ ποῖ οὔθ 
Ψῆο βδουϊά ἱπβίγσαςι τπ εἰς σλϊπά οὐ συϊάς 
τῃεὶς οοπδαςι, Ρὰς οἠς ννῇο 5που]ά ρτδιν 
πεῖς τϑιῃεῖῖς βεπδε. ΟΥ̓ Εζεῖς. χχχίϊὶ. 
32, “Του δῖ ὑπίο ᾿Π6Πὶ 845 ἃ νεγῪ ᾿ον εἶν 
βοπρβ οὗ ομε παῖ δίῃ ἃ ρἰεδβδηὶ νοῖςς, 
ἃς." ὙΤὩε ἀεβίτε ἔος ρ᾽εάϑυγε 18 ἰπβαιϊ- 
ΔΌΪς, ἀπά ἰδ ἰῃογεδβεά οὔ ἀρρταναϊεά ὉΥῪ 
ἱπάυϊσοπος; Βεπςε ἴῃς πελρίηρ υρ οὔδοβα 
ὙὯΟ ΠΊΔῪ τηϊπίβῖες τὸ ἰ, ΕἸ]. φυοῖεβ ἂἃρ- 
Ῥιορσίδιου ἔσοπιὶ ῬΏ1ο, θμοά Ῥεῖ, Ῥοέ. 
21, ἀποκναίουσι γοῦν [οἱ σοφισταὶ) 
ἡμῶν τὰ ὦτα. 

ες. 4. Τῆδ δᾶγβ βέῖνα 8ἃ8 ἃ ρᾶββᾶψα 
τῆτουρἢ ψὨϊοἢ τῆς γα τᾶν γεαοῇ ἴδε 
υηδετδίδηδίηρ δηὰ ἴῃ πεαῖ. ὙτΤῇοβα 
ΨὯΟ βίἴδγνε [πεῖς ὑπ ἀεγβεδηάδίηρ δηὰ μεᾶγι 
βᾶνε Ὧο υβ86 ἴογ ἴῃς τγυἢ, δηὰ ἄο ποῖ, 48 
πεν νουὰ βᾶγ, Ψψαβῖς πραγ ρ Ρονγεῖ 
οὐ τἴ, 

ὕθονς: 866 ποίδ οη σ Τίπι. ἱ. 4. 
εἴ. 5. νῆφε: Β6 :οὐεγ (Ἐ.Ν.). 80- 

ὀγὶμε ἐ5ίο (ἃ). υἱρίία (Νὰ15.)} [Ῥὰῖ Ναϊρ. 
ΟἸιεπλ. ἰπβεσίβ σοόγίης ἐϑέο αἱ εηὰ οὗ νεγβ6]. 
80 ΑΟΝ., τοαίοκ, ἀπὰ ΟἾγγβ. ὅϑοδερ ἰ8 
φαγί ν σἰρδϊ ἴῃ τ Τ 658. ν. 6, 8; Ὀυϊ ἴῃ 
τ᾿ Ῥεῖ. ἴ. 13, ἵν. 7, Δπἃ ρειδδρϑ8 ν. 8, ἐο δέ 
τοαίϊολζαϊ οἵ αἰεγέ Βεθτηϑ τιοσο ἃρρτορσίδίθ. 

ἔργον εὐαγγελιστοῦ: Τῆς οἢῆος οὗ 
εἐνδηρεῖϊσι 18 τηεπίοπεά Αοὶβ χχί. 8, 
Ερῆῃ. ἱν. σ᾿. Ὑπὲ δνδηραι θὲ ννὰ8 δῃ 
ἰεἰποαηὶ ρῥγδᾶσθεσ πὸ δά ποῖ ἴδῃς 
δβιαροτν βίην διηςείομβ οὗ δῇ Δροβίϊβ, ΠῸσ 
τῆς ἱπδρίγαιίοη οἵ ἃ ργορῃεῖ; [που ρῈ Ῥοΐδ 
ἌΡΟΒΕΙς ἀπά ργορῃεὶ ἀϊά, ἑμέεν αἷδα, ἴδς 
ννοτ οὗ ἀνδηρεὶίδι, ΤῊϊβ ννᾶ8 ἴῃ 41] {1Κ6- 
Ἰἰδοοά τῆς ννοσκ τὸ ψῃῖο Τιποίπγ δδὰ 
οτἰρίπδιν Ὀεεη οδἰ]εά. 8:1. Ῥαὺὰ! Βεσε 
τεγιϊπάβ Πἰπὶ δι ἰῃ ἴῃς ΑἸ 1] ρεγίογηι- 

ΝΟΙ. ἵν. 

5. ᾿σὺ "δὲ "νῆφε ἐν πᾶσιν, " κακοπάθη- 
σον, ἔργον ποίησον "εὐαγγελιστοῦ, τὴν διακονίαν σου ᾿πληροφόρησον. 
6. ἐγὼ γὰρ ἤδη “ σπένδομαι, καὶ ὁ καιρὸς τῆς " ἀναλύσεώς μου 3 

. 81 ΤἸΒεδβ. ν. 6, 8,1 
υ Αεἰϑ χχί. 8, ΕρδὮ. ἱν. Ν ον, ὩΟΙΙΧΧ. 

οὐΐϊγ, ποῖ 
ΧΧ. 

Ὁ Μαῖι. χἰϊὶ. 
14- Αςἰ8 
ἐανῖι 26 
58. νἱ. 0), 

σ Οος. ΕΝ 
1,1 

8ε6 1 Τίπι. ἱ. 4. 4. 
Ρει.ἱ. Φ' ἵν}, νυ. 8, ποὶ ΟΧΧ, 

ν κε}. τ,2 Τίμι. ἱν. 17. 

οϑες 2 Τίμα. ἴΣ 

3 ἐμῆς ἀναλύσεως ὈΚΙ,. 

πος οὗ ψ»ῃδῖ τηΐϊρῃς βεεπὶ ἴο ὃς βυδοτάϊ- 
ῃδῖς ἀυε8 Ἰἰεβ ἴῃς δεβὲ ρῥγεβεγνδίϊνε οὗ 
τῆς Οδυγοῦ ἔτοτι εἴσγοσ. Νοῖς, ἴῃδι τῇς 
οἶος οὗ λπη ερίβοορυβ ἴ8 8180 δῇ ἔργον, 
τ Τίπι. ἰϊϊ. σ, ολ αὶ Οος. χνΐ. το, ΡΆὩ]]. ἰϊ, 
30, ΕΡΉ. ἵν. 12,1 ΤΏ 88. ν. 13. 
τὴν διακονίαν σον πληροφόρησον : 

7μι51ι. Δοοοσζάϊπρ ἴο ΟἾγγβ., τδῖ8 ἄοεβ 
ποῖ ἀϊθες ἔγοπιὶ πλήρωσον. ϑεε Οὐοϊ. ἱν. 
17, Αοὶβ χίϊ. 25. Ἐς διακονία, »εἰκἐδέν» 
ΟΥ βεγνίςε ἰῃ ρεηεσζαῖ, δες : Τίπι. ἱ. 12. 

νες. 6. Τῇῆῇε σοπποχίοη ἔσομι νϑῖ. 3 
8εεπὶ8 ἴὸ ὃς 1Πϊ8: Τῆς ἀδηρεῖβ ἴο δε 
ΟΒυτοῦ ἄγε ργεββίηρ δηὰ ἱπβίδης ; [ἢ 
᾿δῇ ΟἿΪΥ ὃς τηεῖ ὈΥ ννδιου]Πε88, 8εἰ- 
βδοτίῆος, δἀπᾶὰ ἀενοϊϊοαηῃ ἴοὸ ἀμ οη 
τῆς ραγὶ οὗ τῇς Ἰεδάδγε οὗ ες Ομυτοῦ, 
οὗ Ψῇοπὶ ἴδου δὶ οὔθ. ἊἈΑ8 ἴὼὺσ τῇβ, 
1 πᾶνε ἄοῃς τῆν Ῥεβί. ΜνΥ Κίηρ ἰ8 
οΔἸΠπρ τὴὰ οαὶ ἴδ Βεϊὰά οὗ δοιίοῃ ἴο 
νναῖς ἔοσ τὴν γεινδγά ; ἴπουὺ σαπδῖ ΠΟ ἰοηρος 
Ἰοοῖκς ἰοὸ πῆς τὸ ἴδε ἱπίἰδεῖνε ἴῃ δοιίοη. 
ΤΒΙ8 βεεῖηβ ἴο Ὀς ἰδῆς ἔοσος οὗ ἴῃ6 6π}- 
Ῥμδεὶς ἐγώ δηὰ ἐπε ςοππεοιίηρ γάρ. 

ἤδη σπένδομαι: Γα»ι ἀεϊδδον ἴσαις... 
Τῆς δπδίορυ οἵ ΡμΠ, 1ϊ, 17, νᾶ. ἐπὶ 

ἢ θυσίᾳ καὶ λειτουργίᾳ (πεῖε 8ε6 
τλρμοοι 5 ποῖο), ἰ8 βυβήοϊεπε ἴο ργονα 
τῆλε 8ι:. Ῥδὺ! ἀϊά ποῖ γεραγά ἢἷβ οὐνηῃ 
ἀδδῖῃ δβ ἃ βαοσίῆςας. Ὑτβεῖς ἴδε θυσία ἰΒ 
τῆε ρεζβοῆβ οὗ τῇς ΡΒ Πρρίδη οοη- 
νεσῖβ (οὐ. Κοπι. χίϊ. ΟΣ, χν. 16) τεῆ- 
ἀετεὰ δοσερίδοϊε ὉΥ ξαϊτῃ, δηὰ οὔετεὰ υρ 
ὉΥ τῃεῖς δι. Ηξετγς ἴῃς πδῖυτε οὗ ἴδε 
θυσία ἰ8. ποῖ ἀειεττηϊπεά, ροβϑί δνῪ ποῖ 
τδουρμε οὗ, ὉΥ ἴδε νυτίϊει. ὙΠα τγεᾶβοη 
ΔΙΙερεὰ Ὁγ ΟἾτγΒ8. ἔογ ἴῃς δῦϑεπος ἕεγε οὗ 
ἴδ ἴετπι θυσία ἰβ ἱηρεπίουβ: “ Εοτ ἴδε 
ψνὨοΐε οὗ τῆς β8δοτίῆοε ννὰβ ποῖ οβεγεὰ 
τὸ αοά, Ῥυῖ τῆς ψῃοῖς οὗ τῆς ἀτγίηκ-οἴἶει- 
πᾳ νν88." [Ιἐ 18. ἱπηγηδίετίαὶ ἴο ἀδοϊὰς 
Ποῖος ἴῃς ἱπλάρογυ 18 ἄγαννῃ ἔτοση ἴῃς 
7εν 88 ἀσίηκ- οοτίηρβ, οὐ βεδίμεη [δ8- 
εἰοηβ. 1ἰἱρμείοοι αυοῖεβ ἱπειογαβιίηρ 
ΡΑγδ11ε185 ἔτοπι ἴῃς ἀγίπῃρ ννοτὰβ οὗ ϑεηεοᾶ: 
“ βίαρηυσῃ οδἰἰάδς δαυδςε ἱπίσοὶ τ γεβροσ- 

12 
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Υ ϑεδνει. 8.7 ἐφέστηκεν. 
28εε: Τίς. 

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Βὶ Ιν. 

1. "τὸν "καλὸν "ἀγῶνα "ἠγώνισμαι, τὸν "" δρόμον 
νἱ, 12 κηὰ  "τετέλεκα, τὴν πίστιν “τετήρηκα- 8. "λοιπὸν ᾿ ἀπόκειταί μοι ὁ 
1 Τίμλ. ἐν. 
10. 

ἃ Αείε χἱϊὶ. 
25. 

Ὁ Αεῖἴδ χχ, 

ε ἥδδιι, α. 
23, [υὐκὸ 

νἱ. 14. ε 2 Οος. χίϊί. 11, τ Ὑ 8688. ἱν. ἱ. 
ν. 4, εν. ἰΐ. :ο. Ὦ 5662 Τίηι. ἱ. 12. 

τῆς δικαιοσύνης " στέφανος, ὃν ἀποδώσει μοι ὁ Κύριος ἐν " ἐκείνῃ 
Ἐ τῇ ἢ ἡμέρᾳ, ὁ ' δίκαιος ' κριτής " οὐ μόνον δὲ ἐμοὶ ἀλλὰ καὶ πᾶσιν 
τοῖς ἠγαπηκόσι τὴν " ἐπιφάνειαν αὐτοῦ. 

τ 50, χνἱ]. 31, χχίϊ. 37, [08 χίχ. 28, 30, Αςίδ χἱϊὶ. 29, 2 ὅος. χὶϊ. 9, 
 (ο].͵. 5, εἰς. 

ἱ Ρε. νἱὶ. 1σ, 4 Μαςς. χὶΐ. 6, 41. κ 

ἄϑεε: Τίπι. ν. 22 
7κε.1. 12,1 Ρεῖ. 

: Τίσα. νἱ. 14. 

εἰς. 
Ετ Οος. ἰχ. 2; 

1 ἀγῶνα τὸν καλὸν ὈΚΙΡ. 

ῊΝ Ῥιοχίπιοβ βεγνογυπ), δάάϊα νοςς, 
ἔδαγε 56 ἰέφμογέη ἐἰΐμπι ουὶ 1,ἐδεγαίογὲ " 
(Τα ς. 455». χν. 64), ἀπά ἕγζοπι ἱρηδιίυβ, 
“Οτδηῖ τῆς ποιπίηρ τόσα ἔμδη ἔδαῖ 1 Ὀς 
Ῥουτεά ουἱ ἃ ᾿ἰδαιϊίοη (σπονδισθῆναι) ἴο 
Οοά, ν 1ς τῆεῖς ἰ8 γεῖ δῃ Δ118, τεδάγ᾽" 
(ον". 2). 
τῆς ἀναλύσεως : Τῇετε ἰδ πο ἄρυτε οὗ 

ΒΡΘΘΟὮ, βυςἢ 88 ἴῃδι οὗ βιτ κίηρ' ἃ ἴξηΐ οσ 
υππηοοτίηρ ἃ βῃΐρ, βυρρεβίεὰ ὈῪ ἀνά- 
λυσιφ. [{ννᾶ8 48 σοπητηοη ἃ ΘΌΡἢ ΟΠ ΒΠῚ 
ἴος ἀεαῖδ ἂἃ8 ἰβ οὖὺγ Ψψογὰά ἀδῤαγέηγε. 
8ες ἴῃς νετῦ ἴη ΡΆΏ]]. ἱ. 23, ἀπά, Ὀεδίἀ68 ἐδ ε 
υδυδὶ γεΐεγεηοςβ ρίνεη ὃν ἴῃς σομηπιχεηῖα- 
ἴοσβ, 8ὲὲ Ὄχδπιρίεβ βιρρὶεὰ ὃν Μουϊοπ 
ἂπά ΜιΠραη, Ἐχῤοσίίον, νὶϊ., ν. 266. 
Τῆς Νυΐς. γεροϊμεϊοπὶς ἰΒ νποῆρ. Ὀεδη 
Βετιπαγὰ .οδ]]8 αἰϊεπιίοη ἴὸ τς “ νετθαὶ 
Β᾽ ΠΣ] Αγ εἰε8 οὐὁἨ Ἀ εχργεβδίοη " δεῖννεδη τΠ18 
Ιεξῖες ἴο Τἰπιοίδν δπὰ Ῥλέϊῤῥίαπς, υυτῖϊ- 
ἴεῃ Ψψἤεη ΤΙΠΙΟΪΥ ν88 ψ ἢ 85:, Ῥαυΐ, 
υἱΣ., σπένδομαι, ἀνάλυσις ἤεῖε ἀπά 
ἀναλῦσαι, ΡὨ]]. ἱ. 23, ἀπά τῆς ἱτηᾶρε οὗ 
τῆς τᾶςςε; ἴπεσα (ῬΏ1]. 111. 13, χ4) ποῖ 
ςοπιρίεἰεά, Πετε βηἰβμδά, ν. 7. 

ἐφέστηκεν : ἱπείαέ (ΝῸ16.), ἐξ οονιε 
(Ε.Ν.), ἐς αἰγεαάν ῥγεέξεμπέ, ταῖμεσ τμδπ ἐς 
αὐ κακά (Α.Ν.), ψνὨΪΟὮ ἱτηρ]1ε8. ἃ Ροβί- 
Ῥοπεπιεηξ. ἘῸΣ βἰ πη] ῥγεδβοίεηος οὗ 
ΔΡρΡτοδοβίηρ ἀδαίἢ Ἴοζηραζςε 2 Ρεῖ. 1. 14. 

εἴ. 7. τὸν καλὸν ἀγῶνα ἠγώνισμαι: 
8εε ποίδοη σ Τίηι. νὶ. 12. Τῆς (ο]ίον- 
ἱπῷ τὸν δρόμον, κιτιλ., τπηαῖκεβ (ἢΐ8 τείετ- 
δος ἴο ἴπ6 ρΑπΊ68 Παγάϊν ἀουδιίυϊ. 

τὸν δρόμον τετέλεκα : ον γ 5: ΠΟ 541- 
»κιαυὶ (Νυἱρ.). ΜΥΒαῖ δά Ὀβεη ἃ ρυγροβε 
(Αςῖ8 χχ. 24) ννᾶβ πον ἃ γεϊγοβρες:. Τὸ 
ΒΆΥ “ΜΥτᾶςε 18 συη,᾽" 18 ποῖ ἴο δοδβί, 
Ῥυὶ πιοιεῖν ἴο βίδῖς ἃ ἴδςο:. ΤΠα ἤριυτε ἰ8 
αἶθο ἑουπά 'ἱπ 1 Οοτσ. ἴχ, 24, ΡῃΙ]. ἐϊϊ. Σ2. 
Τῆς οουτδα ἰ8 ἴῃς τᾶςς οὗ [ἰδ ; νὰ πιυϑὲ 
ποῖ πᾶσον ἰΐϊ, ἃ8 ΟἾγυβ. ἄοεβ, ἴο 81. 
Ῥδυ}᾽5Β τι ββίοπδσυ ἴγανεἶβ. 
τὴν πίστιν τετήρηκα: ΑΒ ἰη ἴΐ. 21, 51. 

Ῥδὺὶ ρδββεβ ἤοπὶ ἴπε πιϑίδρῃοσ ἴὸ ἴῃ8 
τελ]ν. Ἐρσ τῆς ἴοτος οἵ τηρέω δεῖα, 
Βεεὲ ποίξδοη ἵ Τίσι. νἱ. 14; δηὰ οὐ, Κεν. 

χίν. 12, οἱ τηροῦντες τὰς ἐντολὰς τοῦ 
θεοῦ καὶ τὴν πίστιν Ἰησοῦ. Τῆς Τ311} ἰΒ 
ἃ ἀεροκὶι, παραθήκη, ἃ ἴγτυδὲ ννῃϊο ἢ τς 
Αροβεῖς ἰβ πον γεδὰν [ὁ γεπάεσ ὑρ ἴο 
Ηἰπὶ ῃο δηϊγυδίεά ἱξ το Πἰπ)ι. ΤΠοτῖα ἰ8 
ὯΟ ΓΕΔ] ἱποοῃβίβίεπου δεΐνεεη ἰδς ἴοης 
οὗ τπηἰ8 ράββαγε ἀπά {παὶ οὔ βοπὴς ἰπ 
ξατὶϊετ ερίβεϊεβ, 4.6., ΡΒΪ). 11}. 12, 564. 
81. Ῥδὺ] 15 τη ογεῖυ διδιίηρ ννῦαὶ τῆς ρτᾶςς 
οὗ αἀοάἁ δά ἄοπε ἴοσ μἰπ)η. Α πιδὴ ἄοεβ 
ΨῈ}} τὸ Ὀς ἀϊδιτιβι.} 28 τεραγὰβ ἢὶβ υ86 
οὗ τπς γεᾶζβ οὗ [ἔς ἰδὲ τῆδυ τεπχαὶπ τὸ 
δίπι; δυῖϊ ἤδη τῆς 1 ἐμαὶ ἢς 88 1ἱνοά 
8α8 Ὀεεη δάἀπι εν ᾿ἱνεὰ “ἴῃ τῆς (Αἰ ἢ 
ψὨΙΟΣ 8 ἰπ ἴῃς ὅοη οὗ ἀοὰ" (6Δ!. ἰϊ. 
20), πιοοῖ πηοάδδβίν ῬεςοπΊε8 πὐϊβοίενουβ 
ἱπρταιευάς. 

εἰ. 8. λοιπόν: ΜῸΥ τολαὲ γοπιαΐης. 
Τῆς ΕΝ. τεηάετβ ἰτ δεσίαες ἴῃ τ Οος. ἱ. 
16, »ιογεοῦεν ἴῃ τ Οοσ. ἵν. 2. Τῆς ποιίοηῃ 
οὗ ἀμγαίίον οὗ ξαΐϊυγε εἰπε ἰδ ποῖ ἱπ πὰ 
ΜΟΙ ΔΠΥ͂ τῆοσε ἴπδη ἴῃ τ[δ6 ΕἸεΠΟΝ ὧν 
γεξίς. 8ι. ῬΔῸΪ πιεδῃβ ες κ"1ὶ ἤᾶνα 
ποίδίηρ ποῦς ἴοὸ ἄο τῃδη το τεςεῖνες τῆς 
οσονῃ ". λοιπόν Ππά8 ἴπε βεπβα οὗ ἐπ 
εοποϊεδίομ ἴῃ 2 Οος. χιϊί. σὰ, τ ΤῊ 685. ἰν. 
1, δῃηὰ ἄοεβ ποῖ ἀϊῆει ἔτοπι τὸ λοιπὸν 845 
υδεὰ ἰπ ῬΏ]]. 1}. Σ᾿ ἵν. 8, 2 ΤΏ ΘΒ. {1]. χ ; 
οἵ τοῦ λοιποῦ 48 υδεὰ ἴῃ ΟΔΙ. νἱ. 17, 
Ἐρβ. νί. το. Ὑῇς πιεδηΐπρ οὗ τὸ λοιπόν 
ἴῃ τ Οος. νἱῖ. 29, Η δ. χ. 13 15 ἀεμεφζονίλ. 

ἀπόκειται; γεῤοΞίία ε:ὲ (να ]ρ.). ΟἿ. 
ΟΟἱ. ἱ. 5, διὰ τὴν ἐλπίδα τὴν ἀποκειμένην 
ὑμῖν ἐν τοῖς οὐρανοῖς, πὰ, ἴος τῃς δεηιὶ- 
ἴτας, 1 Ἐες '.. 4. ᾿ στίῳ τ 

τῆς δικαιοσύνης αγος : ε 

ψνΠοἷς σοηΐεχὲ ἀσπιαηβ δὶ 118 βΒῃου]ά 
Ῥε ἴδε ρΡοββεββίνε ρεπίεἷϊνε, Τὰδς Ἵγοῖση 
τολίοῖλ δείοπρς ἰο, οἵ ἐς ἐδ ἀμε γεισαγά οἵ, 
γιρλίεομδηεες, τῆς ἱποοσγυρεδὶς ογοννῃ 
οὖ Οος. ἰχ. 25. Τῇς νογῦδὶ ἀπδαίορίεβ οὗ 
στέφ. τῆς ζωῆς, [4π|ε8 ἰ. 12, αν. ἰΐ. το, 
δηὰ στέφ. τῆς δόξης, : Ρεῖ. ν. 4, δὺΡ- 
Ῥοτὲ τῆς νὶενν ἴδαιϊ ἰξ ἰ8 ἴπ6 σε. οἵ 
δρροβίείοη ; δυῖ ἰξ 18 ἀϊῆσυϊε οη ἘΠῚ5 δὰρ- 
Ῥοϑίείοη ἴο ρῖνε ἴῃς ρΡῆγαβε δηὴ ἱπίς Πρ δ] ε 
τχεδηΐηρ. “Οοοά νοσκβ, ννἈῖ ἢ ἃγα ἴῃς 
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9. ᾿ Σπούδασον " ἔλθεῖν “᾿ πρός “με ταχέως 10. Δημᾶς γάρ 18εε 4 Τίπι. 
με " ἐγκατέλιπεν ἀγαπήσας “ τὸν “ νῦν "αἰῶνα, καὶ ἐπορεύθη εἰς τὸ ΤΙ ἢ. 
Θεσσαλονίκην, Κρήσκης εἰς Γαλατίαν,2 Τίτος εἰς Δαλματίαν 11... [δι ἵν ὃν 

8. χν. 

χχὶ, (χχίΐ.) χ, 188. ἱ. 4, 2 Οος. ἰν. ἡ, Ηεῦ. χ. 45, 2 Τίπλ. ἵν. τό. 
(χνἱ.) το, 

Οϑε!δὶ. Τίπι. νἱ. 17). 

1 80 [05] Κιὶ!. σγοβὲ ουγδῖνεβ ; ἐγκατέλειπεν ΑΟΌΡΟΕΟΙΡ, 17, 47", οπς οἵδε. 
3 Γαλλίαν 9.0, 23, 31, 39, 73, 80, τη", Επ8., Η. Ε. 1ἰϊ..4, 8. 
3 τίαν Ο, 2, 6γ"", εἴενε οἴπεζβ; Δερματίαν Α. 

χ118 οὗ Ἑδίτῃ δηά 9ῸΟ]]1ονν δῆες 1 δεϊῆςα- 
τίοπ . .. ἂσς ρ εδδίηρ ἂπά δοςερίδθϊς ἴὸ 
Οοά ἱπ ΟΒεῖβε᾽" (Ασῖ, χὶΐἱ). 1 15. τὸ ὃς 
ποίεοὰ ἐπαὶ στεφ. τῆς δικ. ἰδ ἀρρ!!ςὰ το 
τῆς φοϊάεδη ΑΠ1εἰ ὑνοση ὃν ἴῃς Πὶρῇ ργίεβε 
ἴῃ ἴῃς Τεοεές. οὗ Τισεῖνε Ῥαἰτίανεῖς, Ι,ενὶ, 
νἱ !. 2. 

ἀποδώσει: γεδ εἰ (Ν Ὁ]5.). ΑΒ Ἰοπᾷ 88 
ΨΕ Ἄρτες ἴο ἴδε βιδίειηεηΐς ταὶ Μοβεβ 
ἀπέβλεκπεν εἰς τὴν μισθαποδοσίαν (Ηεδ. 
χὶ. 26), ἰξ βεαπιβ εἰ Πϊηρ τὸ ἀΐϊδρυῖς τῆς 
τεςϊθυξῖνε ἕοτος οὗ ἀπο- ἴῃ τἢϊ5 ννοσά. ΟΥ̓ 
φουζγβα “τῆς τεννασγά 15 ποῖ τοςκοηθὰ δ οὗ 
ἄεδι, Ρυῖ 48 οἴ ρταςς᾽". 81. Ρδὰ] οου!ὰ βᾶγ, 
ἜἼῈ ἴδ ἃ σίρδίεουβ τΐηρ ἢ Οοά ἐο 
σεσοσρεηβε (ἀνταποδοῦναι)... [0 γου 
τθδῖ ἀγε δϑῆιςιοα τγεϑὲ νυνὶ Ὁ 8᾽ (2 ΤΏςδο. ἱ. 
6, ΤῊΣ Αἶθο. ΝΑ ἰϊ. 6. 

ν ἐκείνῃ τῇ : 8ε6 οἢ ἷ. 12. 
ὁ δίκαιος κριτής ἐτμε ποξοη εχργεββοᾶ 

ἴῃ 818. Ῥῆταβε φοαβ δαοῖς το Οεη. χνυ]ϊ!. 
25. Ἐοτ ἴδε δοίιιὶ ᾿νοσάβ, βεὲ γςῆ, 
οὐ μόνον δὲ... ἀλλὰ καί: δες ΟΠ Σ 

Τίηι. δε 
τοῖς ἠγαπηκόσι τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ: 

Τῆς ἐπιφάνεια οῤθ οὐ ἐνλόε τὰ τῆς ϑεςοηά 
Οοπιίηρς οὗ ΟΒτῖβε. Τποβε ψὯο ἴονε ἰξ ἀο 
ποῖ ἔεᾶσ ἰξ, ἔοσ “ θεῖα ἰ8 πὸ ἔδασ ἰπ ἴονς ᾽ 
(1 ]ομη ἵν. 18); {π ν ἊἽπάδανουσ ἰὸ τηᾶκε 
τῃαπηβεῖνεβ ἱποσθδβίηρὶν τεδὰγ πὰ ἢϊ ἴοσ 
ἰς (, ]ομῃ εἰ. 3); ψῆθη πον ἤεᾶσ {δὰ 

ἃ Αγ, “1 σοπια χυΐο γ᾽" {πεῖς Πεδγίβ 
τεβροπᾶ, “ Ατηδη ; Ἵοοπῖς, [ογὰ [}εβ8᾽» 
(εν. χχίὶ. 2ο)ὴ. Τῆς ρεζίεοϊ ἴδῆβε ἴβ 
υϑεὰ Ὀεσδυβε {πεῖς ἰονς ν}} βᾶνε Ἴοη- 
εἰπυεά ὕρ ἴο τῃς πιοτηδηῖ οὗ ἐμεῖς γοςεἰνίησ 
τῆς ογονῃ, ογ δδεοδυβα 8ι. Ῥϑὺὶ ἰ8 τη κίηρ 
οὗ τμεπὶ ἔτοπὶ ἰδ βίαπάροϊης οὗ ἴῃς ἀδῪ 
οἵ οσοννηΐῃρ. 

Ὗν. 9-12. Οοπῖε ἴο πι|6 848 βρϑεάϊν 88 
του οδη. 1 πὶ δἰπιοβὲ δἷοῃς. ϑοπὶς οἵ 
ΤῊΥ ΟΟΠΊΡΔΠΥ δᾶνε ζογβαίκεη πιὰ; οἴδιεσβ 
1 Ὥανε ἀεβρδίομεά οὐ Ὀυδίπεββ. Βείπρ 
Μαῖκ ννἱἢ γου. 1 δᾶνς υ8ς ἔοτ Ηἰπι. 

νεῖ. 9. ταχέως: τίοτε ἀεδη εἶν δχ- 
Ῥιεββοᾶ ἢ νϑσ. 21, “"" δοΐοτε υυἱηῖε᾽". 
ες. το. επδβ μαὰ ὕεεῆ ἃ ἰογδὶ 

ἔε!]ονν-ννοσκασ οὐ τῆς δροβϑεῖς (ΡΒ ἐπι. 
24; ΟΟ]. ἵν. 14). ΟἾγυβ. βυρροβεβ δαὶ 
Ὑδεββαϊοηΐοα γ88 ἢἰβ ἤοσηβ. [ξ 18 ἔ|}}6 
ἴο ἀΐβουββ ἴῃς τεδὶν οσ ἴῃς ἄερτες οὗ 

88 Ὁ] απιεννοσι πε 88. ῬΟΒβί ΕΪΥ Ὦς δ!εζεά 
ἃ (811 το Τεββδϊοπίοα. ΑἹ] ννεὲ Κποὸν ἰβ 
τθδι 51. Ῥδυϊ βίηρὶεβ δίπι ουξ διηοηρ τἰἃς 
δὐβεπὶ οπεβ ἔοσ οοπἀεπηηδίίοη. 
ἐγκατέλιπεν: ἀεγεϊἐφιέ (Ναὰρ.), 20᾽- 

βοοῖ, ποῖ πιεγεῖγ ἰσ. ϑες τεῆ. Ὡς 
δοσίβι ροϊηϊβ ἴὸ ἃ ἀδβηΐϊίς ραβὶ οοοδβίοη 
τον ἰπ 81. Ρδυ] 8 πηϊηά. 
ἀγαπήσας τὸν νῦν αἰῶνα: ὅεε1 Τίπι. 

νἱ. τ7. [8 1υδὲ ροββίδὶς ται Βεηρεὶῖ ἰδ 
τῖρῃς ἰπ βεοϊηρ δ ἰπέεπιίοηδὶ ἀερί οσδῦϊα 
οοπισζαβὲ (“ Ἰυσίυοδαπὶ νἱἀς δηπιτῃεΐοη ᾽᾽) 
εξνεεη [Πϊ8 ἐχργεββίοη δηὰ νεῖ. 8. 

εἰς Θεσσαλονίκην: 1ἱρδείοοι (Βέδίέεαὶ 
Ἐ55α}5, Ρ. 247) Α]1|ερζε8 ΟἿΣ γεᾶβοῃβ ἴὺσ 
τῆς δαρροϑβίκίοη τὲ Πεπιαβ Βαἰ δὰ ἔγοπι 
Ὑδεββδίοηϊςα, υἱΣ., Ης “18 πιοπιίοηθά 
ποχὶ ἴο Ασβίδγοπυδβ, ἰῆς Ὑμεββαϊοπίδη ἴῃ 
ῬΏΣ ΘΠ... 24, ἀπά. .. ἴῃς πδπὶς ὈὨεηγείσιβ, 
οὔ ΨψὮὩϊοῆ Ὀεπιᾶβ [8 ἃ σοηῃίγδοϊ (ΌΓη,, 
Οοουζβ ἔνος ἀπηοηρ' [Π ἰδὲ οἱ ΡΟΙ Αγ 8 
οἵ (Πδῖ οἷν "". 

Κρήσκης εἰς Γαλατίαν: ς.. ἐπορεύθη. 
Οεεβοεηβ δηὰ Τίϊτυβ ἅτε τοὶ γεργοδοβεᾶ 
ἴος πεῖς ἀῦβεποαε. Τῆβ ραββαᾶρα, ψἱτἢ 
ἴδε νατίαπε Γαλλίαν (8ες ἀῤῥαγαέ. ογὶ .), 
8 (ες βουτος οἵ 81] (παῖ 18 βαϊὰ δρουξ 
Οτγεδβοδηβ ΌῪ ἰδίας τυτίἴεσβ. 

Γαλατίαν: Τῇδι {Π18 πιεᾶπ8 ἴδε Ἐοτηδπ 
Ῥεονίηςς, οὐ ἴδε τερίοη ἰῃ Αβὶᾶα Μίποσ (80 
Οοπεί. Αῤοςί. νἱῖ. 46) 18 ἱλνουτεὰ Ὀγ τῆς 
ςοπείἀεγαιϊίοη ἔπαὶ 411] τη 6 οἵας ρὑΐδος 
ταεπιϊοποά ἰπ τηἰ8 σοπίεχί ἅγα εαϑὲ οὗ 
Εοπις. Οη ἴδε οἵδεσ ἢδηά, τ νγε ἀβϑυσης 
ἴδ 81. Ῥαὺϊ παά σεοςπεγ νἱβἰιεὰ ϑρδίῃ 
ΟΙδαι. ἔοπι. σ Οογ. 5; Μαυκαίοσγίδῃ 
Δποη), ἰξ ννου]ὰ παίυγα!ν ἔο!ονν τη δῖ 

ἢς δὰ ν᾽ ϑιιε ϑουΐπεσῃ Οδυϊ 69) γομίθ; 
δηὰ Ογεβοεπβ πηΐρῃς ρἰδυβίθν δα βὺΡ- 
Ῥοβεὰ ἰο πᾶν βοπε ἴο Ἴοπῆσπιὶ (πες 
ΟΒυτοῃεβ ἴμεταθ. 80 Ευδεῦ. Η. Ε. 11]..4, 
Ἐρίρῃ. Ηαεγες. 1ϊ. τὶ, Τηῃδοάοσς δηά 
Τδεοάοτεῖ, ἢ. 1. 

Τίτος εἰς Δαλματίαν : ΤῊΐβ 5ἰαιϊεπιεπὶ 
βυρρεβίβ ἐπαὶ Τίτυ8 δά ΟΠΙγ δε ἃ ἰετω- 
Ῥοτάγυ ἀθρυῖν ἔοσ 81. Ρδὺ] ἱπ σσεῖε.0 Οἡ 
τῇς βρεῖ!ηρ οὗὁὨἨὨ τῃς πᾶπὶς δἰ πιδεῖα ἴω 
αῤῥαγαΐ. οεγὶί., 8εῈ εἰββπίδηη, Βὲδὶς 
ἐμάϊος, (τᾺΠ8. Ρ. 182. 
νεῖ. τὶ. Λουκᾶς: Νοιδπίηρ οδη ὃς 

τοτε παίυσγαὶ {πη δαὶ “τς δεϊονοά 
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ΡΑΚίε χχ. Λουκᾶς ἐστὶν μόνος μετ᾽ ἐμοῦ. 
13, 14. 

τα. ἀπέστειλα εἰς Ἔφεσον. 
τ ετε οἱ; 

13. 

ποι ΈΧΧ' παρὰ Κάρπῳ ἐρχόμενος φέρε, καὶ τὰ 
8. 2 Τίπ,. ἱν, 

20, Τίς, ἱ. 
5, ]υὰς 6. 

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ 8Β 

Ὁ |μυκο ἰν. 17, 20, ΟΠ Χχ. 30, χχὶ, 85, Οἱ. ἰἰϊ. το, εἴς. 

Ιν, 

Μᾶρκον " ἀναλαβὼν ἄγεϊ μετὰ 
αὶ! 31. σεαυτοῦ " ἔστιν γάρ μοι 3 εὔχρηστος εἰς διακονίαν. 12. Τυχικὸν δὲ 

τὸν ᾿ φελόνην ὃν " ἀπέλιπον 2 ἐν Τρῳάδι 

"βιβλία, μάλιστα τὰς “μεμ- 

τ ετε οἷν, οὶ ΟυΧΧ. 

1 ἄγαγε Α, 31, 47, 238, ἄνε οἴδετθ. 

380 ΝΟ ΚΙ! πᾶν οὐυσϑῖνεδ; ἀπέλειπον ΑΟΕΟΤ,Ρ. 

ῬὨγβίοίδη "" δηά δἰβιοτίαπ βῃουϊ ἃ ἔεεϊ 
τπδῖ ἢς οὗἉ 811 πηδη νγᾶβ ἰῃ ἢΐ8 ρίδος δεβίἀ8 
8:. Ῥαὺ] ψΒεη τἴδς ἐπὰ ννᾶβ 80 πρατῖν 
Δρργοδοῃίηρ. Τῆς μόνος ἰ8 γεἰαῖίνε ἴο ἔεΐ- 
Ἰονν-ἰαϑουγεῖβ ἴῃ ἴῃς ροβρεὶ. 8:1. Ρδὰὶ] μδά 
τηδην ἔτ επάβ ἰῃ Εοπις (νεῖ. 21). 

Μᾶρκον: ϑ8ιῖ. Ρδὺϊ ννᾶβ πονν σοπιρ εἰ εἶ γ 
τεοοποῖ]δά το Ϊοῆη Μαῖκ ψῆῃο παά, ὃδ6- 
ἴοτα (οἱ. ἵν. σὸ νγᾶβ νυτ τε, νἱπάϊοαϊοά 
δηὰ ἰυβιϊβεὰ (πε τίβίς Βαγπᾶραβ μδὰ τὰ 
ἴῃ φἰνίπς δἰπὶ ἃ σδδηςε οἵ τεςονεγίηρ 18 
Τδδιδοῖοσ (8ες ἀςῖβ χίϊ. 13, χν. 38). 
ἀναλαβών: αφ:ν»Φ (Υ]5.). Ταῖς μῤ οκ 
ΟΡ τοαγ. Αφβμνιέῦε ἰ5 αἷδο ἴῃε [δίῃ 
ἢ Α(ςἰΒ χχ. 14, Χχίϊ!. 31, Ὀὰϊ φμσούῤαγε ἴῃ 
χχ, 13. [ἰ 8 ἱπιρ!!εὖ τἢδὲ Μαγίς ννᾶβ 
βοπιεννῆαγε οἡ ἴῃς Ἰΐης οὗ τουῖς δεϊνεεη 
Ἐρδβεβυβ δηά Κοπιε; θυὶ να ἄο ποῖ κπονν 
πε ῥγεοίβε ρίδςε. 

ἄγε σεαντοῦ: ΤΗϊΒ ρῆταβε ἰβ 
{Ππϑιγαςεά ἔγοτη ἴῃς ραρυτὶ ὉνῪ Μουϊΐοη 
δηά ΜΙΠρδη, Ε χῤοςίίον, νἱϊ., ν. 57. 

εὔχρηστος εἰς διακονίαν: ΑΔ Ματῖκ 
88 τῆς ἑρμηνεντής οἱ 51. Ρείετ, τεπάετ- 
ἰπρ Ὧϊ8 Ατδγηδὶς ἱπίο Οτεεῖκ, 80 ἢς ΠΊΔΥ 
Βᾶνα πεϊρεὰ 81. Ῥαὺϊ Ὀγ ἃ κηον]εάρε οἵὗ 
1,Δἴη. διακονία, ποννανοσ, ἀοεβ ποῖ πα- 
φαββαυιν ἱποϊυάς ργεδοπίησ. [τ 18. Ἵβᾶγ- 
φοίιογίβϑεις οὐ 51. ῬδᾺ] ἰπδὶ ἢς βῃου]ὰ ποὶ 
τερατὰ “τῇς πιϊηἰβίγυ ννπϊοἢ Ὧς Παά τε- 
«εἰνεὰ ἔτοῃ ἴῃς τὐτὰ 765.8᾽᾽ 48 “ δοοοζω- 
ΡΠ βηεα ᾽" 80 ἰοπρᾷ 48 ἢ6 πμαά Ὀγεδῖῃ ἴο 
“ὁ ἐρβιγ ἴῃς ροβρεὶ οὗ τἢς ρτάος οὗ Οοά " 
(Αςῖβ χχ. 24). 

Ψψεσ. 12. Τνχικὸν δέ, κιτιλι : Τῆς δέ 
ἄοεϑβ ποὶ ἰηνοῖνα ἃ οοπιρατίδοη οὗ Τγοῆϊ- 
οὐβ ἢ Μαγκ, 885. δοῖῃ εὔχρηστοι (80 
Ε1.}; ὃυὲ ταῖμες ἀϊδιϊη συ βῃε5 ἴῃς οᾶυδα 
οὗ Τγοδίουβ᾽ ἀρβεηςς ἔγοπὶ δαὶ οὗ ἴδς 
οἴδειβ. ἢ επι88 ῃλά γογεαΐλδη τῇς δροβεῖε ; 
δηὰ Οὔαβϑοθηβ ἂπὰ Τίίυβ Ὠδά ρσοηξ, Ῥεῖ- 
ᾶρβ ου πεῖς οὐνη ἱπἰεἰδεῖνε ; Τγοδίουβ 
μὰ Ὀδεη 5εμὁ ατσαν ὉΥ ὅ8ι:. Ῥαυ] Πισηβεῖξ, 
Ἐος Τυγοδίουβ, 8εὲ6 Αοἷβ χχ, 4, ἘΡΆ. νὶ. 
21, 22, ΟΟοΪ. ἱν. 7, 8, ΤίΞ. πὶ. 12; δηά 
ἴῃς γί. ἴῃ Ηδϑβείηρβ᾽ Ὁ. Β. 

εἰς "Ἔφεσον: [Γ τῆς επιρἢδβὶβ ἱπ {86 
οἴδυβε ᾿ἴεβ οὔ ἀπέστειλα, 248 48 δεεπ 
Ἶα8: δυρρεβιεά, τπε ἀϊθῆςυ!ν οὗὨ μασπιοηΐβ- 
ἱπξ εἰς "Ἔφεσον υνἱῃ τς σοπηηοη Ὀεϊϊ εἶ 

τηδῖ ΤΊ ποίαν τνᾶβ ὨἰπιβεὶΓ ἴῃ οἈ εἴ ἀατμο- 
τον ἱπ τὰς Οδυζοῦ δὲ Ἐρἤεβυβ ἰβ βοπιθ- 
ψ παῖ πη ραϊοά, 8:1, Ῥδὰ] μά πηεπιϊοπεὰ 
τῆς ρῥίδοεβ ἴοὸ ψνῆϊο ἢ! Ὀεηηᾶλβ, εἴς., δά 
ὉΕ; ἃπά ὄνεὴ οὔ ἴδε βυρροβίτίοη [δδὲ 
ἢ, ῬΑᾺΪ] Κηεν τπδὶ Τγοδίουβ νγᾶ8 στα 

Τιπιοίδυ, ἢς οςουϊὰ ποὶ 58Υ, “1 Βεπὶ Αννδ 
Τγοβδίςυβ ᾿" τνὰἱιίδους σοοπιρίοὔπρ ἴῃς 8βεη- 
ἴεπος ὉΥῪ δάδάϊηρ ἴς ἀεβείπδου. Τῆΐδ 
εχρίδπδίίοη τηυβὲ δε δάοριεά, ἰξ ννε βυρ- 
βθ85 ψ ΕἸ]. παι Ὑγοδίουβ νψγὰ8 τῆς 
ελγες οἵ Εϊγεὶ Τιποίνγ. 1 Ὧς Ψεζε τὰς 

Ῥεᾶγες οὗ ϑεομάὰ Τίνιοίλν, ἀπέστειλα 
οδῃ Ὅς ῥἱδιιβί! ἀχρίαἰπεά, 5 ἴῃς ερὶδ- 
τοίαγυ δογίβι. Οπ ἴδς οἵδες μαηά, ἔδοτε 
ἰβ ἢῸ τεᾶδοῃ ΨὮΥ νγε ββουὰ ἀββιπια [δὲ 
Τιπιοῖν ννᾶ8 δ Ἐρῆεβὰβ δ (815 {ἰπ|6. 
Οἷἴδες Ἰοσαὶ γεξεγεηςςβ, ὁ... ἰ. 15, 18, ἀπά 
ἷν. 13 ἅτε αυϊξε σοπδίβεεηις νν ἢ ἃ ὈεἸ εἴ τμδι 
Ὡς ΨΆΒ ποῖ δοιυδίϊν ἰπ ἐπὶ οἶγ. Ῥεσῆδρβ 
“Ὁο ἴδε ψογῖκ οὗ δῇ Ἄενδηρο 51" (ἰν. 5) ἰ8 
80 ἱπάϊςαιίοη παῖ ἢς ννᾶ8 ᾿ἰπογαιίηρ. 

γεῖ. 13. 1 ννᾶπι ΤΥ ψγΆγπι ὑνἱηῖοσ οἱοδῖς 

Αὐλς αἰ όνθωα Ὑῆε φελό τὸν γὴν: ε φελόνης, οτ φαι- 
λόνης, ΌὉΥ τηειδί ἢ εβἰ8 ἔος φαινόλης, νν»ᾶ5 
ἴῃς βάπε δἂ8 ἴδε [1,διἰη ῥαεηνία, ἴτοπι 
ΜΏΙΟΒ 1 [8 ἀεεῖνοά, ἃ οἰγουϊας σαρα ψῃἰς ἢ 
ἔε]1] ἄοννπ Ὀεῖονν τς κπϑεβ, υνἱτῃ πὶ ορεη- 
ἴῃξ ἴον τῆς πεδὰ ἰπ τῇς οςπῖτο. (80 
ΟὨσγβ. οα ῬΏ1]. ἰϊ. 30; Τετι, δὲ ογαΐ. 
χὶϊ). ὙἹς ϑγείδς πεῖς σεηάειβϑ ἰξ ὦ ξᾶςδ 
)ῶν τογἱξηρς, α ῥογίέζοϊἑο, ἀτὶ ἐχρδηδιίοη 
ποῖϊεὰ Ὁγ ΟἾγγβ., τὸ γλωσσόκομον ἔνθα 
τὰ βιβλία ἔκειτο. Βυὶ 15 18 πιεΓαῖν ἃ 

688 βιιριρεβιεὰ Ὁγ [(8 θεΐπρ' οουρ]εά ἢ 
ἔιβλία ἃηά μεμβράνας. 
Τρφάδι : Ἐνεη ἰζ ΤΙπΠοΙἢγΥ ψνᾶ8 ποῖ ἴῃ 

Ἐρδαβυβ, ἢ νγὰ8 ἴῃ Αβίϑ, ἀπὰ ἐγάνεὶ οτβ 
ἴδεπος ἴο Εοπὶς ὑβυλ᾽ῖν ραϑβεὰ [πτουρῃ 
Τίοδβ. Ῥεῦδαρβ ϑῖ. Ρδυ] μαὰά ὕεεῃ δι- 
τεδίε δὶ Τιοδϑβ, δηὰ μδὰ ποὶ Ὀεεῆ δἰϊοννεά 
ἴο ἴδε δίβ οἱοαΐς, εἰς. ΤῊΪΐβ 8 ἃ πιοῖα 
Ρίδυβιίδε βαρροβίτϊίοη παπ ἰδὲ ἢῈ ννᾶβ 
τηλικίηρ ἃ δυττίεά Ηἰρῆς ἥτοπι Αἰεχαπάεγ, 
85 ΤοοΚ οοπ)εοίυγεδ, Ηδδιίηρθ᾽ Ὁ. Β., 
ἶν. 775, α. 

άρπῳ: 8εε δζγῖ. ἰπ Ηδβιίηρβ', Ὁ. Β. 
τὰ βιβλία νουϊά θὲ Ραργυτγὰβ γοἹ]β ἱπ 

ὅθε ἔοι ογάϊπαγυ ρυγροβεβ, 8 }ς τδς 
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βράνας. 14. ᾿Αλέξανδρος ὁ " χαλκεὺς πολλά μοι κακὰ “ ἐνεδείξατο " γἩετεοοῖν, 

--- ἀποδώσει ' αὐτῷ ὁ Κύριος κατὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ "---Ἰς. ὃν καὶ σὺ ν Οεπ.1. 15, 
Σ φυλάσσου, "λίαν γὰρ " ἀντέστη 3 τοῖς ἡμετέροις λόγοις. 

πρώτῃ μου " ἀπολογίᾳ οὐδείς μοι ὃ π' ΓῚ 

τῇ 

χ ΓυΚο Χὶΐ, 15, Αςἰδ χχὶ. 25,2 Ῥεῖ. 11}. 17. 
Σϑ8:6 2 Τίπ,. "ἱ, 8. ἃ Αεἰδ χχὶϊ. ἵ, χχυ. τό, 
Ὁ Αεῖε ν᾿ 21, χχί. 18, χχὶϊὶ. 35, χχὶν. 24, ΧΧΥ. 7. 

τς 

17, εἴς., 2 
ος. υἱὴ[δῖ. 

24, Τίτ. 1. 
το, ἰϊ1. 4, 
Ηεδ. νὶ. 

16. Ἐν 

νετο,ῦ ἀλλὰ πάντες 

Ὁ, 11. 

Υ Μαεῖι. (4), Μασκ (4), ψυκς (1), 2 ]οδῃ 4, 3 ]οδ 3. 
ος. χ. 9, 2 οσ. νἱϊ, τι, ΡΒ. ἐ. ̓  ἰδιν νὰ ν ̓Σ 

180 ΒΑΟΘΕΟ, 17, 31, 37, 67"", 80, τοδ, πἰπα οἴδεγβ, ζ, 5, νφοίεπι., 50., Βυτρθββ, 
ῬΟΏ. ἀζτῃ. ; ἀποδῴη Ὀς Κίδωει),, πιοβὲ ουτείνεδ, ἃ, ε, 4πι., ξι]ά, 

3 ἀνθέστηκε οὈΟΚΙΡ. 

πῖοσε ΘΟΒΕΪΥ ράναι ςοηιδίποά, ἴῃ Α1] 
{κε ποοᾶ, ρογίοπβ οὗ τὰς Ἡεῦτενν ϑοτὶρ- 
ἴμγεβ, ἤδῆσα ιστα (β8εε Κεγγοη, 
Τεχίμα! Ογΐέ, οὗ Ν. Τ. ν. 22). ΝΥ ε 
Κπονν παῖ 81. Ῥδὺϊ] επυρίογεὰ ἴῃ βευάγ τ29 
εηϊοτοοὰ ἰεἴβυγε οὗ ργίβοη (Αςῖβ χχνΐ. 24). 
γε τῶᾶῪ ποῖς παῖ, {ἴκὲ Βγοννῃηΐπρ 
Οτασηπηδσίδη, ἣς ἀϊὰ ποῖ δἰΐονν 18 ποσηδὶ 
βίγεπυουβ [1 το ὃς δῇεςϊεὰ οἵ ἀϊνετιεὰ 
ὉγΥ ἴδε Κποννῃ πδᾶσ δρριοδοῖ οἵ ἀδδιῃ. 

νν. 14,15. Βενᾶσε οὗ ΑἸἰεχδηᾶες {86 
ΒΜ ἢ. 

νεῖ. 14. ᾿Αλέξανδρος ὁ χαλκεύς: [ἰ 
ἷ8δ ΡῬγοῦδῦὶς τπδὲ τπ18 8 τῇς ΑἸοχδπάδσ 
τηδηιϊοηδά ἰῃ τσ Τίτι. ἱ. 20, ἀπὰ ἰξ ἴ8 ροα- 
8.016 τ1μαῖ ἢς πᾶν ὃς ἴτε [εν οἵ ἴδῃδλὲ 
ὩΆΠΊΕ ΠΟ ννᾶ8 ὑπ] Πρ ρτοσηίπεηὶ ἴῃ 
τῆς τίοι δὲ Ερῃεβὺβ (Αςῖ8 χίχ. 33. 34). 

χαλκεύς: ἄοεβ ποῖ πιεᾶπ παῖ δε 
νοικοὰ ΕΙΥ ἴῃ σορρεσ. Τῆς ἴδγπι οδπα 
ἴον ευ οὗ ψόσκεῖβ ἴῃ δΔὴῪ Κἰπά οὗὨ 
ταεῖδ! (δες Οςη. ἱν. 22, ,ΧΧ). 
πολλά μοι κακὰ ἐνεδείξατο: λέμίία 

»ιαΐα νεἰλὲ οξίοπαἑἐ (Να6.). Ηἰ8. οαΐμρι 
ἐκεοϊορίεμηι ἐχργεββεὰ ἰδεῖ ἴῃ ἀθθάβ ἃ8 
ΜῈ] 248 ἱπ ψογάβ. Ἐογ τηῖ8 υὑβε οἱ ἐν- 
δείκνυμαι, σοπιρᾶτε τε. Μουϊΐοη δηὰ 
ΜΙΠγαη (ἘΕχβῤοςίέον, νἱὶ., νἱῖ!. 282) οἶα 
ἴτοτὴ ἃ ραρυσιβ οὗὨ ἰϊ. α.Ὁ. πᾶσαν πίστιν 
μοι ἐνδεικνυμένῃ. 

ἀποδώσει: Τῆς ἔυίυγε ἱπάϊς. 5. σας- 
ἰδίην διζεβίεα ὉΥ ἃ ὑτοδῖογ ννεῖϊρῃι οὗ 
ἐχίεγπαὶ ενίδεπος ἴδῃ ἴῃς ορίδιϊννε. 
ΤῊΣ πΊοΓΆ] ομδβέος ταϊβεᾶ ὃν τῆς οἴδυθε 
8 φυϊῖς ἱπδερεπάεηπε οὗ ἴπ6 τηοοὰ δπά 
ἴεπδε υϑεᾶ: ἰξ 8, ΝΥ 48 ἴῃς ζχαξυγα ρυπίδἢ- 
ταεηῖ οὗ ΑἸεχδηάδες, νοἢ 81. Ῥδὰΐ σοη- 
ϑίδετεά επυδῦϊε, 4 τηδῖτο οὐ πιοσε 
βδιϊβίδοςίοη τμδη ἀϊβίγεββ ἴὸ ἴῃς ἀροβιίϊε ὃ 
Τῆς δλῆβνγεσ νου] βεοπὶ ἴο ὃς, Υε8. Απά, 
Ῥτονίἀεά «παῖ τὸ εἰεπιεπὶ οὗ ρεγβοῃδὶ 
βρὶϊε ἰπισυάεβ, βυοἢ ἃ ἔξεϊ προ σαπποῖ δε 
Ἰορίοαι!ν ςοπἀετηπεά. 1{ Οοά [5 ἃ πιογδὶ 
Βονεῖποτ; ἰέ βἷπ ἰβ ἃ γα! ν ; ἴῇοβε ΨΟ 
Κηονν 1πεπηβεῖνεβ ἴοὸ ῬῈ οὐ Οοάβ βίἰάε 
οδηποῖ Βεῖρ 4 ἐδβεϊϊπρ οἵ ᾽ογ ἱπ Κπουϊηρ 
δας εν} 11 ποὶ δἰνναυβ {ἰυπηρῃ ονοσ 

ὃ σνυμπαρογένετο ΟΌΚΙ,Ρ. 

ξοοά. Τα βεπείπιοηε οοσηεβ ἔγοπιὶ Ὠεαῖ. 
χχχίϊ. 35, 38 συοϊεὰ ἴῃ Εοπ,. χὶΐ. το, ἐγὼ 
ἀνταποδώσω. Τὴε εχϑοὶ ψοσάϊηρ ἰ8 
[ουπά ἰπ 8. [χΐἱ. (1χῖ 1.) 13, σὺ ἀποδώσεις 
ἑκάστῳ κατὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ. (. ΡΒ. 
χχνί!ϊ. (χχν{11.} 4; Ῥτον. χχίν. 12. 

γεσ. 1:5. φυλάσσον: Εοτ [ἢϊ8 86η8ς 
οἵ φυλάσσω νυἱῖῃ ἃ ἀΐγεςι οδ]εοι, δες γος. 
Ὗν εἰπίες ταὶ ΑἸεχαηάεσ νν88 'π Τί πιο 8 
νἱοἰπῖτγ. 

ἡμετέροις λόγοις: Τῆς λόγοι ννεῖα 
εχργεββίοηβ οἵ ἀοοϊτίπε σοτητηοη (0 81] 
ΟὨ γι βείδῃβ νὰ 51. Ραμ]; πεποα ἡμε- 
τέροις. 

ν. 16-18. ἤᾶνε βροΐκεῃ οὗ ΠΊΥ ὕτα- 
δεηί Ἰοπείπεϑ8. Υεὶ 1 πᾶνε πὸ ᾿υϑι1Π04- 
ὕοη ἔος ἀεργεβϑβίοῃ ;. ἴοσ βίπος 1 οᾶστης ἴο 
Εοπις 1 πᾶνε πδὰ ἐχρεγίθηςς, δἰ ΤῊΥ ρῥτο- 
1ἰηγίπαγυ ττίαὶ, ἐμαὶ Οοά ἰ8. ἃ ἰΙουδὶ ρτοῖες- 
τος ψνἤεπ ελγίηϊν ἔτ επάβ [41]. Απά βοὸ 1 
δανε βοοὰ πορε ἐμαὶ Ηδ ν"}}} Ὀσίπρ πὶς 
βαΐε ᾿Ὠτου ἢ Ἔνεῖν ἀδηρει ἴο Ηἰβ5 ἢεδ- 
νϑηἱγ κίπράοπι. 

Μετ. τ6. Τῆς τεΐεγεπος ἰπ ἢ») βγεὶ 
ἀείεμος βεεπιβ δὲ ἢγδὶ εἰρῃϊς βοπιενμαὶ 
υπροτίδίπ, βίης νεῖ. 17 βίδίεβ ἴῃς ἴβεὰς οὗ 
τῆι “ ἀδίεηςς ᾿" τὸ ὕᾶνε Ῥδεῃ {πδὶ “ τῇς 
ταξεβᾶρε ννᾺ8 []Ὺ Ῥτοο!αἰτιρά, δηὰ 81} τῆς 
Οεπε]ε8 πεαζὰ ἰτ ". ΤῊΐ8 ψουἹά ἄρτες 
νυ ἢ τῆς οἰτουπιδίδης 8 οἵὨ ἴῃς {1418 Ὀεΐογε 
Ἑεϊῖχ ἀπὰ Ἐδβίυδβ, ἃ ἀΐσεςξ γεβυϊο οὐ νΒΊ ἢ 
ννᾶ8 ἴμαἱ ΡΔ0] νν88 ἐπδοϊεὰ τὸ "" Ὁδᾶσ υνἶῖ- 
Ὧεβ8 α͵50 δ Εοτης ᾽᾿ (Ας8 χχὶἱἹ. 11). Οἡ 
ταί νίονν, ἴῃς ἀροβῖῖε 'νουἹὰ ὃδ6 γεοδ !ηρ 
ἃ ξἰσηδὶ ραβὶ ἰπβίδπος ἴῃ ψῃϊο ἢ Οοά μδά 
ονοτιγυϊοὰ εν]! ἴοσ ροοά. Οη ἴδε οἴμεῖ 
μδηΐᾶ, ἰξ 8 ἃ ἴδιδὶ οδ]εςιίοῃ ἴο 1}8 τεΐεσ- 
βῆςε οὗ {πε ρῆγαβε ὑπαὶ ψνοπ μ6 ννᾺ8 δὲ 
Οαβαγεα δε βεεπὶβ ἴὸ πᾶνε θεεη Κίπάϊν 
τπελιθὰ Ὀγ δῖ8 {τεπὰβ ἃ5 ννῈ 11] 45 Ὁγ ἴῃ6 
οἴδοεϊα!Ι5Β. Απά, πιοζεονοσ, ἴπῸ βεπίθηοα 
τελάβ [κε ἃ ρίθος οἵ {γεβῇ ἱπέογιηδιίοη. 
ΤὮ15 ἰδιῖος οοηβί ἀεγαϊίοη 18. 4150 8ῃ ἀζζυ- 
πιεηὶ δραϊπβὲ τείετσίηρ ἰξ τὸ ἴῃς ἢτγδι 
Ἐοπιδη ἱπιργίβϑοηπιεπὶ (18 Ευδεῦ. Η. Ε. 
ἰϊ,. 22), [πουρῇ τῆς νετγ βίπιῖ]ᾶσ βεπι πηεηῖβ 
οὗ ΡὨΪ]. ἱ. 12, 13, τεηάεσ τῆς ἰάἀεπε βοαιίοη 
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ςβδενεγο, με " ἐγκατέλιπον Ἶ ----μὴ αὐτοῖς “ λογισθείη.---17. ὁ δὲ Κύριός μοι 
ἁ Εοχα, ἰϊ. 

216. ἷν. 
8δβίσω., 2 
ΣΟΥ. 19, 

" παρέστη καὶ ' ἐνεδυνάμωσέν με, ἵνα δι᾿ ἐμοῦ ὅ τὸ " κήρυγμα " πληρο- 
φορηθῇ καὶ ἀκούσωσιν 3 πάντα τὰ ἔθνη - καὶ ' ἐρύσθην ἐκ στόματος 

δ. Ῥω. λέοντος.Σ 18. ῥύσεταί με ὁ Κύριος ἀπὸ παντὸς " ἔργου " πονηροῦ 
Χχχί. 
(χχχὶϊ.) 2. 5 

ἃ Αείε χχνὶϊ. 23, Βοτι. χνυΐ. 2. 
ἰ 8εε 2 Τίπι. 1. στ. 

ἔϑεε: Τί. ἱ. 12. ο 
ΚΊ͵]οΒα ἐϊϊ, το, νἱῖ. γ, ΟΟἹ. 1, 2:1, σ 7οδαὰ 11}, σ2. 

τ Οος. ἱ. 2:, Τίς, ἱ. 3. Β 56ε νες. 

1 80 ΜΝ Ὁ" ΚΑΙ, πιοβὲ ουγεῖνεδ; ἐγκατέλειπον ΑΟὈΡΕΟΤΡ. 
3 ἀκούσῃ ΚΙ. 8 1π8. 

Ρίδυβιθ!ς. Βαϊ ἰπ τῃῖ5 ἰδείες οδϑε ραίῃ 
τῆς ἰδῆσυᾶρε οὗ Ῥλεϊῤῥίαμκς ὨΔ5 ΠΟ ἴγᾶςεβ 
οὗ ἴοτβακεηπεββυ ες ἀεοίάς {πεζεΐοσε 
ταὶ 58:. Ῥδὺϊ ἰ8 πεῖ τείεισίπῷ ἴο τῆς 
Ῥτεϊπλίμασυ ἱπνεβιϊρδιίοη (γένια αεἰῖ0) 
ψΒϊοἢ ἢς υπάσγννεηι δῆος ἣς δἰὶνοὰ δὲ 
Εοπις ἃ ργίβϑοπος ἔος ἴπε βϑεοοπά τίτης, 
πὰ ψεἰοῖ τεϑυϊεὰ ἰπ δἰβ τεηδηὰ. Ης 
88 τον τί ἰπρ το ΤΙμοἴδΥ ἀυτγίηρ ἴῃς 
ἱπίεγναι δείννθεη ἷβ τεπιδᾶηὰ δηὰ τῆς 
βεοοηά, πὰ πα, ἰτἰα]. Βυῖ ἱξ ψε τῆυ8 
εχρίδίη “ πὶ ἄσβε ἀείεπος," πον ἅτε νγὲ 
ἴο ἱπίεγρσει ἵνα δι’ ἐμοῦ, κιτιλ. ) Τῇε 
εχρίδπαιίοη υν1}} θὲ βυρρεδίεά ὈΥ ἃ σοπ- 
Ῥαγίβοῃ οὗ ϑυςἢ ρδββαρεθ 88 Κοηι. χν. 19, 
“ΈτοΩ Ϊεγυϑαΐεπι, Δηὰ γουπὰ δρουῖ ἀνθ 
απίο ΠΙγτίουπι, 1 να ΤᾺ ]ΠΥ ργοδοπεά (Π6 
δοβρεὶ οὔ Ομγίβε"" ; Οοἱ. ἱ. 23, “τᾷδε 
ξοβρεὶ νῆϊοῃ .. . ννᾶβ ργεδοῃε ἰπ 41] 
οτεδιίοη ᾽. ας δῆπεχ ἃ ἰεσγίϊογυ ὃγ ἴδε 
τηετε δοὶ οὗ ρἰδπιῖπρ οὐγ σουπίγν 8 ἢδρ 
ΟΠ ἃ 8Π|811} ροτιΐοη οὗὨ ἐ8 801] ; δο ἰῃ 8ῖ, 
Ῥδυ}᾽8 τπουρῆι ἃ βίηρία ρῥγοοϊδγηδιίοη οὗ 
τῆς φοβρεὶ πιρῃς ἢᾶνς ἃ βρίγίτυδι, αἰπιοδῖ 
ἃ ριορδεαιοδὶ, δἰ ρηἰἤοδηος, ἱτηπηδαβυ γα 
ξτεδῖος ἤδη οουἱὰ Ὀε ἱπχαρίπεὰ ὈΥ οης 
Ψ8Ο Πελγὰ ἰϊ., “πᾶ βξρε οοοδϑβίο τηᾶχ- 
ἴπλὶ εϑὲ πιοπηεπιὶ ᾿" (Βεηρεὶ). [Ιἐ ἰ8 το δῈ 
ποίεὰ ἴοο μδὶ παρέστη Δηὰ ἐνεδυνάμωσεν 
τείεσ ἴο ἴῃς οοσοδδβίοη οὗ 8 “ ἤγβί ἅε- 
ἔεπος," δηὰ 51, Ῥδυΐ ἀοεβ ποί βδᾶν ἴπδὶ 
ἴδε Ἰμογὰ δεῖ ἢἰπὶ ἔγεε; 80 τῃῆδε ννὲ ὅγε 
οὈϊἱρεὰ το εχρίδίη ἵνα δι᾽ ἐμοῦ, κιτιλ. οἵ 
81. Ῥαδυ]8 Ὀοϊὰ αββεγιίοη οὗ 88 ἰαϊτὰ ἴῃ 
Ομγϑὲ ου ἴδδὶ οσςδβίοη, τνϊοἢ Ὠονγανεῦ 
ψγ88 ἃ ρυδὶῖς οπε, ποῖ [ἴκε Πί8 ργενίουβ 
βῆγαις ἰεασῃίπρ ἴο τΠο86 ψγνῆο οᾶπιε ἴο 
ἴπι “ἴῃ Πἰ8 οὐνῃ ἰγεὰ ἀννε!]ΐπρ ̓" (Αςῖ8 

Χχνη!. 30). 
παρεγένετο: αὐἀγεἰέ (Νν]ς.), τηῤῥογέφα 

»:6 ας “ σἀυοσαίῃ ς᾽". ἼὮς νοτῦ [8 υϑεὰ οὗ 
ἀρρεδγίηρ ἴῃ ἃ οουτῖ οἔ ̓ υβεῖςε ἴῃ τεῦ, [ὲ 
ΒΙΠΊΡΙΥ ΠιΘΔη8 ἐο ἐοηιῈ ΟἹὁἩὁ αγγὶυε ἴῃ τ Οοτ. 
χνὶ. 3. Τηΐβ οοπιρίαίηι ἰβ ἀϊ ῆσαϊε τὸ 
τοοοποῖϊε Ὦ νοῦ 2:. Ῥεσθαρβ πεσε 8ιῖ. 
Ῥδυὶ 15 τείδγγίηρ ἴο οἷά ἐτίδπάβ ου ψνβοτι 
Βς Παὰ ἃ βρεςίδὶ οἶδ΄ τι. 

Μετ. 17. παρέστη: Τῆε 1, ογάὰ τυας "ιν 
“ ῥαίγομις5,᾽" οὗ. Ἄοτη. χνί. 2. Βυΐῖ (δὲ 

καὶ ὈΞΕΠΟΚΓΕΡ, δ, 5γττ. 

νοτσὰ ἰβ υϑεὰ ἴῃ ἃ Ρυταῖγ ἰοςαὶ βεῆβε οὗ 
τὰς ἔεϊς ργεβεῆςε οὗ ἃ Ὠϊνίης Βείηρ ἰη τε, 
ἴῃ Ας(8. 
ἐνεδννάμωσεν : ες ποῖς οπ Σ Τίπ,. ἱ. 

12. 
πληροφορηθῇ : ἐνιῤίεαίεν (}5.). ΑΒ 

Ἰοῃξ Ὰ ἴδοτα δὰ θεδη πο ρυδ]ὶς ῥγοοΐδ- 
ταλίίοη οὗ τῇς ροβρεὶ Ὁγ Ῥδὺυϊ Ὠϊπιβεῖ ἴῃ 
Εοπις, ἴμε ξυποιϊίοη οὗ κῆρνξ δαά ποῖ 
δεεη οομρί οἴεῖν 1 811ςἀ ἐπι. 

ἐρύσθην ἐκ στόματος λέοντος : ΤῊΪ5 ἴ8 
ταοϑὲ πδῖυγα! ἢν υηἀετβίοοα Δ8 δῃ εοῃο οὗ 
Ῥβ. χχὶ.(χχί!.) 22, σῶσόν με ἐκ στόματος 
λέοντος. ῥῦσαι οσουτβ ἴῃ [πε νεῖβε ὕγε- 
ςεάϊηρ. Απά νῇῆδι ἰοἱοννβ ἰπ τῆς υχχ 
Βϑθη8 ἴο Ροΐηξ ἴο ἰἢς πηοδὶ βδιβέδοϊοσυ 
εχρίδηδίίοη οὗ ἴπθ ἀροβὶϊθ᾽ 8 πιεδηίηρ, 
καὶ ἀπὸ κεράτων μονοκερώτων τὴν 
ταπείν σιν μον, διηγήσομαι τὸ ὅ 
σον τοῖς λφοῖς μον, κιτιλ, 1 Ἐξ 
Ῥαυὶ Βαὰ ποῖ ὕεεη βίγεηρσιμεπεὰ ἴο σοπ,- 
Ἰεῖς πἰβ κήρυγμα, 85 1411υτε ννουἹά μᾶνς 
δεῖ δῖ8 ταπείνωσις. ΑΒ ἰϊ νν͵ᾶ5, ἢ ννᾶ8 
ἀοϊνεταά ἔτοπι παῖ ςαἰλπιῖν, ἀπὰ ἐπα εὰ 
το ἀεοίατε Οοά᾽'β πδπὶῈ ἴο ἴϊς Οεηι 168. 
Ις ἰδ ἱπιροξβίθ]ε, ἰη νίενν οὗ ἤδη σπένδομαι 
νεῖ. 6), ἴοὸ διίρροβε ἴπαις ἀδ]ΐνεσυ ἴτοτὰ 
«διῇ ἰβ ἱπιριἰςά. πρώτῃ (νετ. 16) ργονεβ 

τῆδῖ τῇς ἀροβιὶς νγὰβ αὐνᾶγε ἴπδὶ ἃ βεοοπά 
τὶ ννᾶβ ιν προ Ὠίπι, ἴπε ἴβϑιε οἱ 
νηΐ ἢ ἢς Κπενν νουά Ὀς δῖ ἀχδουκίοῃ. 
[τ 8 5:11} ποτὲ ἱπιροββί δὶς ἴο βᾷρροβε 
τπδι Πἰτετὰ] νν ἃ Ὀεδβῖβ ἂγε πιθᾶηὶ. Ρδυΐ 8 
Ἐοπιδῃ οἰ πἰΖεπβδὶ βεουτεὰ Ὠἰπὶ ἔγοπι (δι 
ἁερταάδιίοη. ὙὮΣ Οτεεῖς σοτηπιεπίδίοσβ 
ἰᾶκςε “τὰς [ἰοη ᾽" ἴο τηεδῃ Νόσο, “" ἔγοπι ἢἰ8 
ξετοοῖν " (Οἤγγβ.). Ολ Εβιῃ. χίν. 13, οὗ 
Αμδβυεσαβ; ΪΟβερῃ. Απέΐᾳ. χνὶ!. 6, το, οὗ 
ΤϊθεγίυβΒ. ἴα ἰδ πο οδ]εσξίοη ἴο τὨΐ8 
εχερεβὶβ παῖ τῃς γιίοἰς 18 οαιἱιεὰ Ὀεΐοτε 
λέοντος, βῖποα, 48 ὰ Ὦανε δεεῃ, ἴδοσε 18 
ποῦς ἱπ τῆς Ρβαΐϊπ). Βυῖ ἀεϊϊνεζάποα 
ποῖα ἐπδὲ ᾿ἰοπ᾽8 τηουϊῃ Ψψουϊὰ Ὀς δαυῖνα- 
ἰεπὶ ἕο δοαυϊτίαὶ Ὀν τς Βοπίδη ρονεζη- 
τασηῖ; δηὰ ἰτ ἰ8 δνϊάδπι τῆλε 5:. Ῥδιυὶ 
ψὰ8 ΜΕΙ ἀννᾶτο ἴπδὲ ἢὶβ βεηΐεπος διδὰ 
Ὀεεη οπἷγν ἀεξεττοά. 

νει. 18, ἔργον πονηροῦ: Τῇε ἴοτπι οὗ 
τῆς οἴαυβε πηδᾶν ὃς τηοάε!]οὰ οἡ τμ6 ρεῖϊ- 
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καὶ σώσει εἰς τὴν βασιλείαν αὐτοῦ τὴν ἐπουράνιον" ᾧ ἡ δόξα εἰς ̓ ϑοο σατο. 

τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων - ἀμήν. Τίτα. 1.15. 

19. Ἄλσπασαι Πρῖσκαν καὶ ᾿Ακύλαν καὶ τὸν ᾿Ονησιφόρου οἶκον. 
20. Ἔραστος ἔμεινεν ἐν Κορίνθῳ Τρόφιμον δὲ ᾿ ἀπέλιπον ἐν 
Μιλήτῳ ἀσθενοῦντα. 21. ἢ σπούδασον πρὸ χειμῶνος ἐλθεῖν. 

1 80 Δ ΌΕΟΘΚεῖ  πιοβὲ ουγεῖνεβ; ἀπέλειπον ΟΙΨΡ, 17, 31, 47", οης οἵἴδετ. 
. 

εἴίοη ἴῃ τῆς 1ογά᾿ 8 Ῥγάγες, ῥῦσαι ἡμᾶς 
ἀπὸ τοῦ πονηροῦ; Ῥὰν τῆς δ ε μν 
ἔργον ῥτονεβ ἴδαὲ πε ἀε!ίνεταηςς βροκεθη 
οὔ!β ποῖ ἔγοπι δὴ ἐχίεγηδὶ Ενὶ] Ῥεσβοηδ"ν, 
Ῥυϊ ἴτοπὶ ἃ ροββί]ε δνὶ!! ἀεεὰ οὗ τπ6 
ΔροδιϊεΒ οὐνῃ ἀοίπρ. Τῇ εχργεβδίοη 
Βδδ αἰνψαυβ ἃ βυδἠεςνε τεέΐεγεηςς. 85:6 
τεΗ, ὙΗΙΒ ἐχαβεβὶβ 8 'ῃ ΠδιτοΩΥ ΜΠ 
ἴδ νίενν τε ἀδονς οὗ “ἴδε που οὗ 
τῆς Ἰίοη ". Ἑαΐϊατγε ἴο Ῥε τεςερῖϊνε οἵ ἴδε 
βισεηρσιβοηίηρ ὅτᾶςς οὗ τῆς Ι,οτὰ ψουὰ 
δᾶνε Ὀεεη, 'ἰπ ὅ8ι. Ῥδυ]᾽ 8 Ἰυάρτηεπι, δ 
“ὁ δν]}} ἀεςά,᾽" τουρἢ οΟἴποτδ τιϊρδς δλβ}}γ 
Βηά Ἔχουβ68 ἔοσ ἰϊ. ΟἾγΥ8. Δ. Κε8 ἃ βί τη δ 
νῖενν οἔὗ ἔ πονηροῦ, υΐϊ ρῖνεδ ἰΐ ἃ 
νᾶες ἀρρ ςακίοη : “Ηδ ν}} γεῖ δρϑαίῃ 
ἀεῖϊνες τὴς ἔτοπι δνεσυ βίη, ἴπδὲ ἰ8β, Ης 
ΜΠ] ποῖ βυβθες τὴς ἴο ἀεραγὲ ννἱτ οοη- 
ἀετηπαίίοη ". ΤὨῖβ νῖενν ἰ8 4180 βυ 
Ῥογιεὰ ὃγ ψνδβδὶ (οϊοννβ, σώσει, κιτ΄ 
Αἱ οὔς τηογηεπὶ ἴτε δροβίΐας 8668 ἴδε 
οὔόνγῃ οὗ τἰρμιεουβηεβθ Ἰυ8ὲ νη Ὦ15 

Ῥ, δὲ ἀποίδμεσ, ψνῃϊ]Ὲ πὸ 1688 οοηῆ- 
οηΐ, Β8 δοκπονϊεάρεβ τμδὶ ἢε σουά ποῖ 

γεῖ Ὀς βαϊά “το πᾶνε ἀρργεμεπάςδ᾽᾽". 
σώσει εἰς: :-λαὶ! ὀνίηρ᾽ πιε βαζεῖγ ἴο, 

Ξαἰνινι ζαεοῖεέ (Νυϊρ.). “Ῥοτηίπυδ εβὶ 
εἰ 1Ἰθοταῖοσ, τ᾿ ΤΏ 6858... το, δὲ ϑαϊνδίοσ, 
ῬΗΪΙ, ἢ, 2ο " (Βεηρεὶ). 

ίαν . . . ἐπουράνιον : Τῇδῖὶ 186 
Ἑδιμετ᾽β Κιπράοτη 18 αἷδο ἴῃς ϑοη᾽β ἴβ 
Ῥαυϊίπε ἀοςιτῖπε. ἐπονράνιος Ὀεοᾶπιε ἃ 
Περαββασυ δά ἀϊτιίοη ἴο βασιλεία 88 ἰξ Ὀε- 
οΑΠ16 ἱποιεββι ΠΡ ενίάεπι ἐπαὶ τπς Κίπρ- 
ἄοτ οἵ πεᾶνεη ψηίοἢ να δεεὲ ἰβ νεῖν 
ἀϊθεζεης ἔτοπι τς Κίηράοπι οὗ πεάνεῃ ἴο 
ὃς οοηϑυτηπιδλίεα πετελῆεσ. [ἰ [5 ἀπο υ 
ποῖ ἴο βεεὶ 3 ἐοηπελίθη δεινεοα ἐδ 
δεβᾶρε ἀπά τς ἀοχοίοσυ Ἄρρεῃ ἴῃ 

Ρπταϊεῖνε εἴπγεβ ἴο τς ΠΡ Ῥγαγεῖ, ὅτι 
σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ 
ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας. 

ἡ δόξα: Τῇε ἀοχοίοξυ, υππιϊβίαικα Ὁ Υ 
αἀάἀτεββεὰ ἴὸ ΟὨτγίβε, παθὰ ομΐν οαυβα 
ἃ ἀϊθῆςυΠ τ ἴο πος τ ῆο πιαϊπίαίη ἴδδὶ 
“(οὐ δ]εββεὰ ἔος ἜἼνες᾽" ἰῇ Εοπι. ἰχ. 5 
οδηποῖ τοῖο ἴο ΟὨγίβι, δεοδυβα 81. Ῥδυΐ 
νν8 ἂἃπ Ατίδη. Υεῖὶ Εοχῃ. χνὶ. 27, 1: Ῥεῖ. 
ἵν. ΙΧ, ποῖ ἴο πιεπιίοη 2 Ῥεῖ, ἰϊϊ. 18, αν. 
ἷ. δ. ν. 13, ἅτε οἴπες Ἵχδπιρίεβ οὗ ἀοχο- 
Ἰοξίεβ ἴο τῆς ϑοη. 

Ὗν. 19-22. Εἰπδὶ βαϊυϊδιϊοηβ. 
Μεῖ. το. Πρῖσκαν καὶ ᾿Ακύλαν: Ὑῇε 

βᾶτης πηυδ04] ογάετ, (Ὡς υἱέες θείογε τῆς 
δυβθραδηά, ἰ5 ἑουπά ἴῃ Εοπῃ. χνὶ. 3, Αςῖβ 
χν, 18, 26, Ῥυὶϊ ποὶ ἰῃ Αςὶβ χνίϊϊ. 2, 
1 Οος. χνὶ. 19. ““ ῬΙΟΌΔΟΪΥ Ῥχίβοδ νν28 οὗ 
δίρδες γτῶηκ τπλη πεῖ Πυβραηά, ἴος δεῖ 
πᾶχηα ἰ8 [δϊ οὗ ἃ ροοά οἷά Κοπιδη ἐλπλ 
[ἴὰς Αοἰϊίλη ψεπ8). Ααὺ 12 νναβ ργοῦδ!υ 
ἃ τεεάδηδη. ΤΏ πᾶπλα ἀοεβ ἰπάδθα σοῦ 
88 ζΟρΉΟΡΙΦΝ ἴῃ βοῖης Ἐοῃηδη ἐλη ]ΐε8 ; δας 
ἴτννᾶ8 4180 ἃ βίανε ὨᾶπΊ6, ἔοσ ἃ ἔσεθάτηδη οὗ 
Μαβδοδῆδβ ννᾶϑ8 οδ]Ἱ] εὰ (Ὁ. ΟἸ]ηἴυ8) Αφυΐϊα ᾽" 
(Κλπιβαυ, δέ. Ῥαμὶ ἐπε Τναυεϊϊεν, ρΡ. 268, 
260; 8εε 8180 ϑαπόδυ δηά ΗἨεδάϊδτζη, 
Κονιαηξς, Ὁ. 118 544.). 

τὸν ᾿ οἶκον: ΤὭεῖς πᾶπιηεβ 
ἅτε ἰπβεσιθὰ δέϊες ᾿Ακύλαν ἔτοπι ἴπς (εἰς 
ο7 Ῥαμὶ απά Τλεεία, ὉΥ τῃς ουγεῖνεβ 46 
ἃπά τορ: Λέκτραν τὴν γνναῖκα αὐτοῦ 
καὶ Σιμαίαν καὶ Ζήνωνα τοὺς υἱοὺς 

οὐ θαι ἀρ, Ἔ [ Τὴ εἴ. 2ο. ἜἜραστος ἔμεινεν: Τῆς πᾶπηα 
Ἐτδβιυβ ἴδ ἴοο τοαιμδα ἰο τλᾶκα ργοῦδθ]α 
τῆς ἰΔεπ δοδάοη οὗὨ [Πϊ5 ςοτηραπίοη οὗ 8ι. 
Ῥαυἱ 8 ἀπά δε οἱ » ᾿Γελβυγεσ, οὗ 
Οουπιβ, νδο ᾿οΐπβ ἴῃ ἴῃς δροβεῖς᾿ 8 βἂὰ- 
τλιίίοη ἰπ Εοπι. χνὶ. 23. [ζτ ἰ8β ποῖ ἃπῖε- 
ςεάσπεν [κεν τπδὲ ἃ οἷἐγ οθῆςίλ] οουϊά 
ἔγανοὶ δϑουϊ 48 ἃ πικίββίοπαγσγυ. Οπ τῇς 
οἴδεσ μβαπά, ἰξ ἰβ ργοδδῦϊε ἐπδῖ 1818 Ετα5- 
ἴμβ ἰβ [πε βᾶπις 458 ἴῃς οοπιρδηίοη οὗἉ 
Τἰπιοίγ πιεπιϊοπεὰ ἴῃ Αςὶβ χῖχ. 22Δ. ἴΐ 
ἰ8 ἴο Ὀς οὐβεγνεά πδὲ 581. Ῥαὺυΐ πεῖς τε - 
ΒΌΠΊΕΒ ἔγζοτῃ νὲσ. 12 ἢΐ8 εἐχρίδηδύοη οὗ 
τῆε δὔβεπος ἔγοπὶ οπὶς οὗ στηεηθετ8 οὗ 
18. σΟΙΏΡΔΩΥ ΨΏοβα ργεβεποα νἱὮ Ἐπεῖτ 
ταδϑίεσ ἂἱ τῆϊβ οτὶδὶβ τνουὰ πᾶνε Ὀεεα 
πδῖυγαὶ. [Ι{ ἰβ ροββίδίε ἐῃδλὶ Ετγδβδίυβ ἂἀπάὰ 
Ττορδίπιιβ ννεσε ἢ 51. Ῥαὰϊ ψβεη ἢς 
ννᾶ8 αἰτεδιε ἴῃς βεςοηά τἰπ|6, δπὰ τπδὲ 
ἴδεν τετηδϊηεὰ ἴῃ Πίβ σοπηρᾶηΥ 88 ΔΓ 48 
Μιϊεῖωβ δηὰ (ογίπιῆ γεβρεςιίνεϊγ. 
Τρόφιμον: ὅ8εε ΑοςἰΒ χχ. 4, χχὶ. 29, ἀπά 

τῆς τί. ἰπ Ἡδβιίηρβ᾽ Ὁ. Β. 
ἀσθενοῦντα: ΡΑΪεγΒ τεπιᾶτίκ ἰ8 ἡδνεῦ 

ουΐ οἵ ἀλῖε, “ ΕοτΙβεῦΥ, ρου δυο 8η 
οοολβίοα, ψουϊὰ ποὶ δανς βρατεὰ ἃ 
τηΐγαοϊς ̓̓ ᾿ (Ηογαε Ῥαμὶ. ῬΗΠΙρρίδπβ 2). 
ΟἾγυβ8. ποῖεβ, “" Τῆς δροϑβϑίῖεβ οουϊά ποῖ 
ἀο ενετγιμίηρ, οὐ ἴμεν ἀϊά ποῖ ἀΐβρεπβε 
ταϊγδουΐουβ γιβ ἀροῦ 411] οσορβίοῃβ, ᾿εδί 
τῆοσς ἐβουϊᾷ δα δβογίρεά ἴο {πεπὶ ἔπη 
Μ 85 τί ραν", 
ει. 21. πρὸ χειμῶνος: “Τπαῖ ἰδοὺ 
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᾿Ασπάζεταί σε Εὔβουλος καὶ Πούδης καὶ Λίνος καὶ Κλαυδία καὶ οἱ 

ἀδελφοὶ πάντες.1 

χάρις μεθ᾽ ὑμῶν.3 

1 Ὁ"). πάντες δὰ", 17. 

22. Ὁ Κύριος 3 μετὰ τοῦ πνεύματός σου. ἡ 

380, ὁ Κύριος, ΦἜκΤΟ, 17, οης οἴδες, αὶ; ἰηβ. ᾿Ιησοῦς Α, 31, οης οἴδεῖ; ἰῃδ. 
Ἰησοῦς Χριστὸς ΟΟΌΚΙ;Ρ, ἃ, ε, ἴ, νξ., Βγτ., ὈΟὮ., Δγπλ. 

31π8. ἀμήν ΜΜΟΌΚΕΡ, ἅ, ε, νῷ.» γι. ; δάὰ π' 
οὐδε Ὁ ἐπλίσθη πρ. ΤΟ β᾽ ΕΟ; πρ. ᾿" Β ἐπλη 

᾿ς Β΄ ἐγράφει ἀπὸ “Ῥώμης ΡῚ πρ. Τ. 

Τιμόθεον ΝΟ, 17; πρὸς Τ᾿ 
. β΄ ἐγράφη ἀπὸ Λαοδικείας Α;; πρ. 

δεντέρα" τῆς ᾿Εφεσίων ἐκκλησίας ἐπίσκοπον 
χειροτονηθέντα - ἐγράφη ἀπὸ ἐβώμης, ὅτε ἐκ δευτέρον παρέστη Παῦλος τῷ Καίσαρι 
“Ῥώμης Νέρωνι Κ, πιδηγ ουγδῖνεδ, ΒΙΠῊΠ]ΑΥΪῪ 1.. 

Ὀε ποὶ ἀείαἰπεοᾶ,᾽" 55. ὈῪ βίογπι (Ὁ ἢγυβ.). 
ΤὨὶβ 5εεπὶ8 1ε88 ὑγρεηὶ ἴπδπ ταχέως οἵ 
νεῖ. 9, Δῃὰ νὰ πιᾶν ἱπέες ἴῃδὲ 81. Ῥδυϊ 
ἀϊά ποῖ ἐχρεςῖ δῖ8 ἤπαδὶ {γί ἴο ἴδε ρίδος 
ἔοτ δοπλα πηοη 8. 

Εὔβουλος: Νοιδίηρ εἶδε 8 Κπονγῃ οὗ 
1818 φορὰ τηδη. 

Πούδης καὶ Λίνος καὶ Κλανδία: 1 ἰρδι- 
ἴοοι (4 ῤοΞέοϊές Ἑαΐλπενς, Ῥατὶ ἱ. νοΐ. ἱ. 
ΡΡ. 76-7090) ᾿Δ8 ἂῃ εχδαυδβίϊνε ἀϊδουδδβίοη 
ψ τῆς νατίουβ ἱπρεπίουβ {Πποογῖεβ ϑνἰςἢ, 
βίδσιίπρ τ τῆς ἀββδυτηριίοη τπδτ Ῥυάεπε 
δηὰ Οἰδυάία ννεζὲ πιδπ δηὰ ν"ἱο---ἃ βὺρ- 
Ῥοείεῖοπ ορροβοδ ὃν ἴῃς ογάες οὗ ἴδε 
πᾶπιαβ-- -ᾶνε ἰάἀεητ θὰ τπςπὶ ψνἢ (1) 
Μαγιῖδὶ'β οοπεηίΐδὶ (τἰεπά Αὐἱυβ Ρυάεπε, 
ἴο ΨΒοῖΣ ἴῃς ροεῖ σδβυδιν “ ἱπιρυῖεβ (Π 6 
Τουϊεβὲ νῖςε8 οὐ δελιῃεηῖβη),᾽" ἀπὰ ἢἰδ 
Ῥτίάς ΟἸδυάϊα Ευῆπα, ἃ ρἰτὶ οὐ Βγιἰβῇ 
τᾶςς (Ερίξτ. ἷν. 13, ΧΙ, 53), (2) “4 ἀουδί- 
[0] Ῥυάεηϑβ ἀπά ἱσηαρίπαγυ ΟἸδυάϊα ̓ν ΠῸ 
δᾶνς θεεη ενοϊνεά ουἱϊ οὗ 8 ἐγαρτηεηίδγυ 
ἰπβοσγριίου ἑουπὰ αἱ ΟὉμίςμεβίεσ ἴῃ χ722. 
ΤΗΐβ ἀρρϑᾶγβ ἴο γεοογά ἴδε ετγεςιίοη οὗ ἃ 
τερ!ς ὃν ἃ Ῥυάεηβ ἢ ἢ ἴῃς δδποιίοη οὗ 
ΟἸΙδυάϊῃι8 Οορίἀυδηυβ, ννῆο 18 ῬγΟΌΔΡΙΥ 

4 Βεϊι 8 κίπρ ψνῆο ταῖς πᾶνε μαᾶὰ ἃ 
ἀδυρπῖεσ, βοτὰ πὰ πιρμς πᾶνε παπιοὰ 
ΟἸδυάϊα, πὰ ψνῆο πὶρῃς πᾶνε ἴακεπ πὰ 
πδῆὶς Κυῆπα ἴτοπὶ Ροπιροπία, τς υἱέες 
οἵ Αὐΐυβ8 Ρίαυϊτιυδ, [ἢ Κοπιδη σοπιτηδπᾶςος 
ἰῃ Βεϊαίη. Τῆΐβ ἰδδὲ βυρροβίτοπ ννουϊᾶ 
ἰδεπεῖν (1) ἀπὰ (2). [τ βῃουϊά ὃς αἀἀδεὰ 
τῆλε ἰπ Οοηςί. Αῤοϑέ. νἱϊ. 46 586 ἰβ πηοῖδμες 
οὗ 1ἶπυβΒ. ὅ:εε δἷβο ατίβ. Οἰανάΐδα δπὰ 
Ῥμάεης ἴῃ Ἡδβιίηρε᾽ ὃ. Β. 

[μηυ8 8 ἰδεπιίθεὰ ὃν ᾿τοηδὺβ Ἰ ἢ 
τε 1ϊπὺβ πο 58. Ῥεῖες δηά Ρδυΐ 
οοηδβεςταϊοδ ἢτγδὶ Βίβδορ οὗ οπις (ΗΠ εν. 
ἰϊϊ.. 3). 8:ε δἷϑο αγί. ἰη Ηδβεηρβ' ἢ. Β. 
ες. 22. μετὰ τοῦ πνεύματός σον: 

ὙΤπΐβ ἐχργεββίοη, ἢ ὑμῶν ἴοτ σον, 
οσουτα ἰη ΟΔὶ. νὶ. τ8, ΡΣ επι. 25; Ὀυϊ ἰπ 
Ῥοῖῃ ἴδοδε ρίδος ᾿ξ ἰδ “" ΤῊΣ στᾶος οὗ οὔὐγ 
1μοτὰ ]εβὰβ ΟἸσίβε δ6 ἢ," εἴς. Ηδετε ἃ 
ΝΕΓΥ Οἷοδα Ῥεγβοηδὶ δβεοοίδιίοῃ Ὀείννεθη 
(ὃς Ἰμοτά δηὰ Τί ποῖὮν ἰ8 ργαγθὰ ἴοσ. θεδη 
Βεγηδσά οοπηρασεβ ἴπε σοποϊυδίοη οὗ {πὰ 
Ἐρίβες οἵ Βαγηδῦαβ, ὃ κύριος τῆς δόξης 
καὶ πάσης χάριτος μετὰ τοῦ πνεύματος 
ὑμῶν. 

μεθ’ ὑμῶν : ὅεε ποῖε οὐ σ Τίπι. νἱ. 21. 



ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ 

1. τ. ΠΑΥ͂ΛΟΣ δοῦλος Θεοῦ, "ἀπόστολος δὲ "Ἰησοῦ Ἐ Χριστοῦ] Αβοοι Τίη: 
: "" Ν »Ἶ. Ν κατὰ πίστιν ἢ ἐκλεκτῶν " Θεοῦ ᾿καὶ " ἐπίγνωσιν " ἀληθείας " τῆς ὁ κατ᾽ » ἔστι, νἱ!, 

4. εὐσέβειαν 2. ἐπ᾽ ἐλπίδι ΄" ζωῆς “" αἰωνίου, ἣν ἐπηγγείλατο ὁ 

ἂχ Τί. νἱ. 3. εϑεει Τίπι. ἰΐ, 2. 

33» ΟοἹ. 
111. 12. 

ςϑεε: Τίπ;. 
ἰΐ, 4. 

{{τ|ε. 11..). Εϑεε: Τίπι. ἱ. 16. 

Δ Χριστ. Ἴησ. Α, 1τοϑ, ἴννο οἴπεσβ, ἔυ]ά., ῬΟΔ., Βυτϑςῖ ; οὔ. Ἰησοῦ Πετ". 

ΟΗΑΡΤΕΞ 1.---τἶνν. 1-4. ϑαϊυϊδιίοη, ἰπ 
ΜΘ τῆς ρίδος οὗ πε ἀοβρεῖ ἴῃ εἴεσηϊν 
δηὰ ἴῃ εἰπια 15 ἸΑγρεῖν ἐχρσεβεεὰ, 

γες. 1. δοῦλος θεοῦ : Τῇε ΟὨΪΥ Ράγδ]]εὶ 
ἴο 1π18 Ρῆγδβε πῃ τῆς ορεηίπρ ἰοστηυΐα οὗ 
ΔΠΥῪ Οἴδες ερίβεϊε ἰῃ τς Ν. Τὶ 15 [14π|ε8 ἱ. 
χα; Ὀυῖ ἴδετε ἰἴ 8, " ]΄απιεβ, ἃ βεσνδηῖ οὗ 
Οοὰ «πὰ οἵ τπε Ιοτὰ [ε8ὺ8 ΟἸτῖβι." ΘΙ 
8. 20 1ε58 οὐνίουβ [πῃ πεοαββᾶσυ ἴὸ ποῖα 
ταὶ Π]5 νατιδιίοη ἔσοπι 81. Ῥαυ]᾽8 ἔοστηυα 
δοῦλος ᾿'ησ. Χρ. (Εοπι. ἴα; ῬΒΠ. ἱ. α) 
ΨΜου]ὰ ποῖ Ὀε ει ἴῃ ἃ ρβευδερίρταρῃϊς 

ἀν υ δὲ Ἰησοῦ Χ ῦ: 5  ἰ ος στον: εο 

ποῖ οπ Σ Τίπι. ἰ. 1. Τῆς δέ ἰδ ποῖ 
ΤΆΕΙΟΙΥ σορυϊδῖίνε, δ5 ἰπ Ἰυάθ τ; Ῥυῖ 
τ λσῖβ ἴῃς ἀπο Πεδβὶβ δεῖννεεη ἰἢς ὕνο 
Δδρεοῖὶβ οὗ Ῥδυ}}8 ταϊδιοπβδρ (ο ἴδε 
ϑαρτεπιε: Ὀείννεεη αοὰ 48 κποννῃ ἴο δἰ8 
{1 Ποῖ, δηἃ 88 γεσεηιν πιδηϊεβιθὰ πη ἴῃ 6 
ΒΡδεσςε οὗ Ὠἰβίογυ. 

κατὰ πίστιν κιτιλι: το ὃς Ἴσοηπεςιεά 
ΜῈ ἀπόστολος Οη]γ. [ἴ 18 πδίυταὶ ἴο 
ΒΏΌΡΡΟΒε ἴπλὶ κατά Ππα8 [ες βᾶπιὲ ἴοτος 
Πεῖα ἃ8 ἴπ 2 Τίπι. ἱ. 1, κατ᾽ ἐπαγγελίαν 
ζωῆς, ΨἜεῖε δεε ποῖς. ἨΪΐβ Δροβεὶεβμίρ 
8.0 κε εοηβηηιαίον οΥΓ ἐλε γ7αϊίκ οὗ 
Οοά᾽": εἷφεὶ, απὰ γον ἐλμε τῤγεαάέπρ οὗ ἐλε 
ἀποτοϊσαρε, εἰς. εἰς. ς ἴᾶκε κατά 45 
τε ον οὐ ἐπ γεραγά ἰο; δηὰ εχραπὰ 
ἰς δοοογάϊηρ ἴο ἴῃς οχίρεηςϊεβ οὐ ἴῃς 
ςοηϊεχ. Ηετς Οοά᾽ς εἰεεέ ἄοεβς ποῖ 
τηδδῃ ἴποβε ψῃοτ Οοἁ ἱπίεπάβ ἰο βεϊεςξ ; 
Ῥυξ ἰποδα ψῆο ἢᾶνε Ὀδεῶ εχίογηδ!ν 
βεϊεςιεὰ, ἀπὰ ννῆο σοπβεαυεπεν ρόξβεββ 
1418. 8:ε τεῦ, δηὰ Αςὶβ χίτΐ, 48... ΤΊΕΥ 
ἄο ποῖ πεεᾶά τπδὶ ἴὶ βδῃουϊά Ὀε ρεπεταιεὰ 
ἴπ {πεῖ}, δυς τῃδὶ ἴξ βμῃουϊἃ Ὀὲ ἐοδβιετθὰ. 
566 ποῖὲ οὔ 2 Τί. ἰϊ. το. (οπίγαβὶ 
ἀποστολὴν εἰς ὑπακοὴν πίστεως ἐν 

πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν, Κοπ). ἱ. 5, ΨΠετα 
τὰς Οοβρεϊ-ρσοραραδιΐοη πποϊΐοπ οὗ 85 
ΔΡΟΒΙΙΘΒὮρ ἰδ ἰηἀϊοαιοά, 

Τῆς τεηάδεσίης Βετα οὗ ἔπε Νυΐϊς. ἀπά 
οὗ τὴς ΕπρΊ 8 νεγδίοηβ, σοεογάϊηρ ἰο 
ἐλε ζαΐέμ, εἴς., τοομπάμνι πάει, Ῥτὸ- 
δεῖνεβ ἴῃς σοπΊηοη τηεδηΐϊηρ οἵ κατά, 
Ῥυὶ ἄοεβ ποῖ βίδηᾶ εχδηγπαίίοη. ϑιῖ. 
Ῥαυ]β οδῖος δ8 δροβεῖς γὰ8 ποῖ ἀερεη- 
ἄεπιὶ 'ἰπ ΔὴῪ ΨΆΥ οἡ ἴῃς (δἰ [ἢ οσ Κπον- 
Ἰεάρε οὗ Βυπηαη Ὀεΐπρβ, 48 ἰξ ννᾶ8 ου 
τῆς 111 οὐ σοτητηδπὰ οὗ αοά οζ Οξγῖβι, 
ΤΒε 8π28] οδυδε οὗ ἰξ ννὰβ ἴτε ἢ ἀπά 
Κηον]εάρε οἵ πε. 
᾿, ἐπίγνωσιν ἀληθείας: ὅες οη τ Τίη). 
1ϊ.. 4. 

εὐσέβειαν: ὅεε οη τ Τί. ἰϊ. 2. 
γε. 2. ἐπ᾽ ἐλπίδι κιτιλ.: Ταῖβ ἰ8 Ὀεβί 

ἰλκεη ἱπ οοππεχίοη ἢ τῆς ρῥγεοεάϊης 
εἴδυξε, κατὰ πίστιν... εὐσέβειαν. Τῆς 
ΑἸ δπὰ τῆς Κηον)εάρε ἴπετε δβροΐκεη οὗ 
δᾶνς 85 {πεῖς δαϑὶβ οὗ δοιΐοπ, οἵ ἐπεγρυ, 
ἴδε δορε οἵ. εἴετπδὶ [ε. ΟΥ̓ τ Τί. ἱ. 
16. Οοπιρᾶτε ἴδε υβ6 οὗ ἐπ᾽ ἐλπίδι ἰπ 
Αςίξ χχνί. 6; οχῃ. ἱν. 18, νἱϊϊ. 20; σ᾿ Οοσ. 
ἶχ. το. Οπ τἢς οἵδπες παπᾶ, ψψε πιυδὲ 
ποῖ δχοϊυδε ἃ τεπιοῖες οοππεχίοη 
ἀπόστολος. Α οοπηρατίδοη οὗ ἴῃς ρᾶγδ]! εἰ 
Ῥᾶββαρε ἴῃ 2 Τίπι. ἴ.σ βυξζρεβίβ {πδὶ ἴῃς 
δυςςεδβείοῃ οὗ οἶδιιβεβ μεθ, κατὰ πίστιν 
«ι΄. κηρύγματι, ἰδ ἃ [1] ἀπά ἀεια!]εὰ 
φπρβῆβιοη οὗ κατ᾽ ἐπαγγελίαν. .. ἐν 
ρ. Ἴησ. 
ἀψευδής: φμὶ πον »ιεμἐέμγ. 

οὐ 2 Τίπι. ἰϊ. Σ3. 
ἐπηγγείλατο: ὅεε Βοπὶ. ἴ, Σ, ἷν. 21; 

(Δ. ϊ. το. ἃ χρό ὴ 
ἐπηγγε ατο ... πὶ νων αἰωνίων, 

ἐφανέρωσεν δέ: ΤῊς βασὶς ΔηΠεδὶ5 8 
εχργεδβεά ἴῃ 2 Τίπ,. ἱ. 9, 1ὸ (4.5.); Κοπι. 

866 ποῖς 



ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ 1- 

Β ἡμα νἱ!. Ὁ ἀψευδὴς Θεὸς ' πρὸ ' χρόνων ' αἰωνίων, 3. " ἐφανέρωσεν δὲ ' καιροῖς 
1 βόρα Ἥἥω, "ἰδίοις τὸν λόγον αὐτοῦ ἐν "᾿ κηρύγματι ὃ " ἐπιστεύθην ἐγὼ " κατ᾽ 
κ ότι. χνί." ἐπιταγὴν τοῦ " σωτῆρος " ἡμῶν " Θεοῦ, 4. Τίτῳ “᾿ γνησίῳ ᾿" τέκνῳ 
26, «Ὑ ἴα. κατὰ κοινὴν πίστιν - χάρις καὶ εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ Πατρὸς καὶ 
ἷ, το, δες Ἢ . Α ΜΗ ΜΝ 
τ απ, "Χριστοῦ "Ἰησοῦ 2 " τοῦ "σωτῆρος "ἡμῶν. 
τό ποίε. 

1βεει Τίσι 5. "Τούτου "χάριν " ἀπέλιπόν ὃ σε ἐν Κρήτῃ, ἵνα τὰ "λείποντα 

τὰ 8:6 2 
Τίτα. ἵν. 17. τ 866: Τίη,.. ἴ. τα. οϑεε: Τίπ.. ἱ. 1. ρϑεει Τίσι, ἱ. σ᾿. 48:6: Τίπι. 
1. 4. τ ὅ8εε: τίη. ἱ. 2. 8 8εε 2 Τί, ἱ. το. τ ΕρΒ. {1 αν τῷ, δεὲ ς Τίτα. ν. 14. υ 8ε6 
2 Τίω. ἦν, 13. 

1 ἔλεος ΑΟΡΚΙ, εγτδεὶ, 

ν ἴκυκο χνιϊ!. 22, Τίς, {1}, 13, 168. ἱ. 4, 5, 11. χ4. 

3 Κυρίον Ἰησ. Χριστ. ὈΞΕΟΚΕΗΡ, ἢ, ξ, βγτσ. 
3 κατέλιπόν Δ ΟΌΟΚΓΓΡ, κατέλειπον]. 

χνὶ. 25; (οἱ. ἱ, 26. Ετοιὶ ἀϊβεγεης ροϊηῖβ 
οὗ νίαν, οὔς ΤΊΔΥ ΒΑΥ ἴδαὶ εἴεγηδὶ 116 
ΔΒ Ῥγοηϊβεᾶ, δηὰ ρίνεη, ἴο τηδῃ ἱπ 
ΟἸὨγίδε δείοσε {ἰπι65 εἴεγηδὶ ; ̓βουρ τῃς 
τενεϊδιίοη οὐ τμὲ8 ρους δηὰ ρτᾶςε 
οουἱᾶ ποῖ ὃε πιδάς υὑπὶ]] τῇδ υνᾶβ 
Ῥτερασεὰά ἴοὸ τεςεῖνες ἰΐ, καιροῖς, δἱ 
ΒεΆΒΟΠΒ, Οὐοδδίοηδβ, ἐροοῦβ οὗ {ἰπ|Ὲὲ 88 
τεϊδείνε ἴο τηδη᾽ 8 σοπιρτεπεπείοῃ. 

γες. 3. ἐφανέρωσεν τὸν λόγον: ΕοΙ 
φανερόω βεε ποῖε οη τ Τίπι. [1]. 6. ΝΥ ε 
τηυδβὲ οὔδετῖνςε ἴπΔι πο Ν.Τ'.. νυτῖτες βρϑδίκβ 
οὗ ἃ πιδηἰεβιδίοη οἵ ἴδε σὲ έ οὗ εἰεγηδὶ 
11πὸ (1 ]οΐῃ ἱ. 2 τείεσβ ἴο τῆς ῥεγεοκαὶ 
Ιποάγηδῖς 1,116} οὐ 8 πιεββᾶρε Ἴοη- 
οατγηίηρ ἰτ, νὨϊς ἢ ἰβ της τενεϊακίοη οὗ ἃ 
αἀϊνίπε βεσσγεῖ ρύγροβε, ἰ8 πηδηϊζεβιεά, 
8ες ΟοἹ]. τὰ ἰῃ ἀβάϊθοη ἴο ΠΕ ΑΣ τε, 
ἵνεη οἡ γγείλατο. πε τΑᾺῪ ὃς 

ἐρρΙιεὰ θεῖ. ἐφανέ ΑΝ ϑοάεη). 
καιροῖς ἰδίοις: ξεεοη τ Τίπι. ἰϊ. 6 ἀπὰ 

νὶ. 15. Τῆε τεηάδετίηρ ἀὲς οἵσπ Ξεάξοης 
ἰὸν δ ἐπαῤευλε τι Ν 
τὸν ον αὐτοῦ ἐν ὕγματι: Νοῖς 

τῆς ἀϊθεϊποιῖίοη Βετα ν βΑ Ῥεΐνεεη 
τδε βυδείδηος οὗ τῆς τενεϊδιίοη (λόγος) 
ξἰνεη ὈγΥ αοά, δηὰ πε ἴογηι οἵ ἰξ δὲ. ἐχ- 
Ρτεββί δῖε (κήρνγμα) Ὀγ ἴῃς Πυπιᾶπ ῥτοᾶ- 
Ππες. [ε ἴβ Ῥαγα!εὶ ἴο τῆς υβς οὗ λόγος 
δηὰ λαλία ἰπ ]οἴη νἱϊ!. 43. 

ὃ ἐπιστεύθην ἐγώ [28 τὸ εὐαγγέλιον 
κιτιλι 85 118 δηϊεσεάεηϊ ἰῃ τ Τίπ ἴ. ΙἹ, 
ΨΏεΓΕ 86 ποία. 

κατ᾽ ἐπιταγὴν τοῦ σωτῆρος ἡμῶν θεοῦ: 
8ες ποῖε οἡ σ Τίηι. ἱ. 1. δεῖς ἴδε 
οτάεν ἰβ θεοῦ σωτῆρος ἡμῶν. Ηδετε θεοῦ 
ἰβ ἐρεχερειίςα! οὐ σωτῆρος ἡμῶν, 45 
Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ ἰδ ἴῃ ΠΒρ. ἰϊ, 13. κατ᾽ 
ἐπιταγὴν ἰδ ἴο θὲ ἴάκεη νἱτῇ ὃ ἐπιστεύθην 
ἐγώ, ν»Ἐΐοἢ 8 ἀποῖπετ ννᾶν οἱ εἐχργεββίηρ 
τῆε ποιΐοη οὗ ἀπόστολος. Οπ σωτήρ 28 
Η͂ 16 οὐ Οοά, 8εε ποῖεϑ οὐ ἵ Τίηι. ἱ. σ, 
ἱϊ. 4. 

ψεσ. 4. γνησίῳ τέκνῳ: ὅεε ποῖξ ΟΠ Σ 
Τίπι. ἱ, 2. 

κατὰ κοινὴν πίστιν, [κε ἐν πίστει ἱπ 
1 Τίπι. 1. 2, φυδ!ῆεβ τέκνῳ, Ὀυὶ 8. [ε88 
δτηδίσυουϑβ ἴλη ἐν πίστει. [ἰ τηυδὲ ποῖ 
Ῥε ταεβϑιγίςιθὰ ἰοὸ ἃ ἔδίει ββαγεὰ οπὶν 
51. Ῥαϑὺὰὶ ἀπά Τίϊυβ; ὃδυϊ, {κα τς κοι 
σωτηρία (]}υὰς 3), ἰξ ἰδ σοχηπιοη ἴο ἱΪ 
ΟὨεϊβείδπβ ῆο “πᾶνε οδιδίπεὰ ἃ {[ἴκε 
Ῥεεοίουβ δ τῇ να " (2 Ῥεῖ, ;. 1). 

χάρις Ἐτρν: δες οπ σ Τίπι. ἐἙ 2. ἐς 
σωτῆρος: ἴος ἴῃς πιοῖε ὑδὺ ᾿ 

Ι Ὑμοη ἃ, 4 Τίπ. ἱ. Δ. ΤΒὲ ἘΛδοΣ 
δηὰ τπῃε ὅ8οθη ἅγε δεζε Ἴο-ογάϊπδιςδ 88 
ϑανίουτϑ. 

γν. 5-0. Α581 εἴτ γου ἰπ Ογεῖς ἴο σᾶστΥ 
ουξ ςοπιρ  εἰεἶν 1ΠῈ ἀτγαηρεπιθηῖβ ἔοσ τπῈ 
οτραηϊβδιίοη οὗ ἴῃς Οδυσοῦ ἴπεῖε, πο ῃ 
1 δεῖ Ὀεΐογε γου ἴῃ ἀειδιίϊ, ἰεῖ της τεπιϊ πᾶ 
γου οὗ τς πεοβδβάσυ αυδι ποδίίοηβ οὗ 
τεβυγίειβ [ϑίποε (ἢς ῥγεβογιες ἰ8 τῇς 
δαὶ εἰεπιεηῖ ἱπ τῆς ΟΒυτοῇ ϑοςί ες]. 

Μετ. 5. ἀπέλιπον: Τῆς ἕοτος οἱ ἀπο- 
λείπω δπεῖεα ν}}} Ὅς ἀρράγεηῖ ἱξ νγὰὲ οοπι- 
Ρδς 2 Τίπι. ἷἱν. 13, Ζοε. [τ τιδδῃ8 ἕο 
εαῦε δελέπα ἱεπιῤογαγὶγ βοτλεῖπίηρ οὐ 
ϑοπιεοης ; καταλείπω ἰ5 οἴξοη υβεὰ οὗ ἃ 
᾿Ἀβρρμ σαι Ἰεανίης ὑεδίπά, ὅ8:. Ῥδυ] 5 

ξυλξε ἴανουτβ ἴῃς δυρροβίτίοη ἴδδι 
1ηε τοπιπιίββδίοη ρίνεη ἴο Τίϊῃβ ννᾶβ 
παι οὗ 4 τεπηρογᾶγν δροϑβίοϊίς Ἰεσαΐε 
ταῖμεῦ ἴβᾶη οὗ ἃ ρεγτιιδπεηῖ ἰοσδὶ ῥγεϑβὶ- 
εηῖ. 

ἐπιδιορθώσῃ: [τ 8 ροβεῖδ᾽ε ἐμὲ ἐπί 
528 μετα 18 ογρίῃδὶ ἔογος, 80 88 ἴο ἱπιρὶῪ 
δαὶ 581. Ῥδὺ! δά Ῥερυπ {πε Τοτγεοιίοη. 
οὗ ἀεβοϊεοηςῖςε8 ἴη ἴδ Οτεΐδη ΟΠυτοῆ, ἀπά 
παῖ Τίτυβ 88 ἴο σΑστγυ ἰδ 51}}} Ζυτῖδες. 
(8ο Βεηρεὶ) [κ βεεπὶβ ἴο βᾶνς ὕξεῃ 
λκδὴ ἴῃ 1Π18 βεῆβε ὉῪ ΑΟΝ.πὶ., Ὡς ἢ 
τεπάειϑ τὰ λείποντα ἐλέηρ: ἐπαὶ αγε ἰεζὲ 
μπάρησ. 1 ΜῸ ΤὯΔΥ Ἰυάρε ἴτοπι 18 
Ἰεϊϊετ, ΟΠ γί βιϊδαὶν νγᾶ8 δὲ τη ϊδ εἰπλα ἰη 4 
ΝΕΓΥ ἀϊβοτρδηίβεὰ βιδῖς ἱπ Ογεῖθ. Τίτυβ 
8 ἴο οτάδίῃ ρῥσγεβυγίεθβ, 485 ἴῃς ἔουη- 
ἀδιίοῃ οὗ ἃ τηϊηϊβίγυ ; ὑνεγεᾶβ ἴἢ 6 ἰδβκ 
οοτηπιίτιεἃ τὸ ΤΙ ποῖ δἱ ΕΡ δβι15 ννᾶ8 ἴοὸ 



3--8. ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ 187 

“ ἐπιδιορθώσῃ,; καὶ " καταστήσῃς " κατὰ " πόλιν πρεσβυτέρους, ὡς ν ετε 
ΠΩ οὶ 

ἐγώ σοι "διεταξάμην - 6. εἴ τίς ἐστιν " ἀνέγκλητος, ἢ μιᾶς " γυναικὸς ΤΧΧ. 

Ὁ ἀνήρ, τέκνα ἔχων πιστὰ μὴ ἐν " κατηγορίᾳ " ἀσωτίας ἢ "ἀνυπότακτα. ἡ 
1. δεῖ γὰρ τὸν ἐπίσκοπον " ἀνέγκλητον εἶναι ὡς Θεοῦ “ οἰκονόμον, 

μὴ " αὐθάδη, μὴ " ὀργίλον, μὴ ' πάροινον, μὴ ' πλήκτην, μὴ " αἰσχρο- 
κερδῆ, 8. ἀλλὰ ' φιλόξενον, " φιλάγαθον, "σώφρονα, δίκαιον, " ὅσιον, 

Τα νἹ]ἱ. σ᾿, 4, Αςῖδ χν. 21, ΣΧ. 23. 
σ Τίπι. {1}. 2, 12. ς 8ε6 
: Τίπ,. ἱ. ο. ἔτ Οος. ἵν. :, 2, : Ῥεῖ. ἵν. το. 
ἰϑεε : Τίτω. {ἰ. 3. 
11::,.3. Ὡϑεοι Τίηι. ἐἰϊ. 2. 

Κ ϑ8εε : Τίτῳ. 111. 8. 

κι ον. νἱΐ. 17, ἰχ. 1:4, χὶ. 34, χνὶ. σ. 
τ Τίῶ, ν. 10. ἁ ἘρΒ. ν. 18, : Ρεῖ. ἱν. 44 ̓ ΊαΚε χν. 13. ε 8ες 

Μεῖι, 

48, υἱϊΐ. 4. 
δ ει Τίς. ἰἰΐ. τ: 

ΕἼ ὉὈἙει. ἰΐ. το ουΐγ, ΒΉ:ετζε οηἷν, Ν.Τ. 
186: ς Τίσι. 2. τῇ ὟΝ ἰ8ά, νἱϊ. 2 ΜΉΝ ΕΣ, 

Ὁ 8ε6: Τίηι. ἴἰ. 8. Ἷ, 22 ΟὨΪν, ὧ". 4 Τῖτα 

1 ἐπιδιορθώσῃς ΑὈ"ἘΟ6 (Ὁ " ἐπανορθωσης ; ΕΟ δειορθωσηε). 

οοηϊίπυς ἴῃς οτραπίβακίοη οὗ ργεβογίεσβ 
(εῤῥξοοῤἧ) ἀπὰ ἀελοοῦβ νυ ἢ νγ88 δἰγεδάυ 
ἴῃ [111 πνοσϊεῖπρ ογάεσ, [τ ἰ8 βἰσηϊβοδπὶ 
τῃδῖ καθ ι 15 υβεὰ οἵἉ τἢς ἰπβιϊτυ τίου 
οὗ ἃ πεν ογάεσ οὗ πηι βέγυ ἰπ Αςἰβ νὶ. 3. 
καὶ ἰηισοάυςεβ ἔπε οδίεῖ ρμοΐπε ἴῃ ἴδε 
πὶ . 

κατὰ πόλιν: ἐπ εῦ67} οἰέγ. 8:6 τεῆξ, 
ΤΒε πυπιδες οὗ ργαβογίεσβ ἰ8 ποῖ βρεςὶ- 
Βεά; ἴδε τπηεαπίηρ ἰ8 {πὶ εἼς ογάες οὗ 
Ῥτεβογίεσβ ββουά Ὀς 6ϑιΔ Ὁ} 18ῃςἃ 411 ονες 
186 ἰδίαπα, ξάμ Ν 

σοι διεταξάμην: ἀϊεῤοτμὶ ἐἶδε (Ν]ρ.), 
ἈΡργορστίδι εἶν υβεὰ οἵ ἃ πυπηρεσ οὗ δώσ 
ἀϊτεςτίοπϑ οα οπς ρεπεγαδὶ βυδ)εοῖ. Οοπι- 

ε Αοίβ χχίν. 23, πεῖς ἴπε νεχῦ 5 υϑεά 
1η τείεσεηος ἴο ἴῆτεε ἀϊϑιΐποι ἱπϑεγυοιοπβ 
γε το ἴδε Τεπιυγίοη ἰπ τείεγεπος ἴο 
δα]. 
γεῖ. 6. ἀνέγκλητος : ὅεε ποῖεξδ ΟΠ 1 

Τί πι. 11]. 2, το. 
Μιᾶς γυναικὸς ἀνήρ: ὅ8εε οη τ Τίπι. 
11, 2. 

τέκνα πιστά: [ὲ πιυδῖ Ὀς τα υρραν 
τῆδιὶ ἃ Ομ βείδη ἔδῖμες νῆο δ85 ὑπθεἶϊεν- 
ἴῃξ οὨ]άγεη 18 πἰπιβεῖ ἃ τεσεηὶ οοηνετῖ, 
ΟΥ ἃ νΕΙῪ οἌτοῖεβ8 Οἰγίβιῖδη. Τῆς ἴδοι 
τῆδι 8:1. Ῥαὺϊ ἀϊά ποῖ τπίπίς ἰξ πες εββδγυ 
ἴο ννᾶγη ΤιπιοΙΠΥ παῖ βυσἢ τῆθη ὑνεσα 
ποῖ εἰϊσίδ!ε ἴοσ (ῆε ργεβουίεγαῖε ἰ8 ἃ 
Ῥιοοῦ πὶ ΟΠ τί δια πὶν νν88 δὲ {π|5. {ἰπ|6 
ΤΆΟΣΕ ΣΠΪΥ ἐϑι} Ὁ] ϑποᾶ ἰπ Ερῃεβυβ ἴἢδπ 
ἐπ Οτεῖε. 

μὴ ἐν κατηγορίᾳ ἀσωτίας ἣ ἀνυπό- 
τακτα: [ἰ ἰ8 5ἰρηϊβολπὶ τπδὲ [ῃς τηογδὶ 
τεαυϊγεπηθηῖ8 οὗ τῆς ραβίοτ᾽ 5 Ὁ Ἰάγεπ ἂγα 
τῆοζα τη] γ ἐχργεββεά ἴῃ τ Τίρ). ἰἰϊ. 4, 5. 
12. Τοῖς ἰτ ἴδ ἴῃς (Δ1 ποτ᾿ ρονγεῦ ἴο 
Κεαρ ογάεσ ἱπ Βἷβ ονγπ βουδβε ὑπαὶ ἰ8 δ)- 
Ρμδβίβεά ; πεῖς τἰἢς βυδπιίββίου οἵ ἴῃς 
οὨΙΙάτεη ἴο ἀϊδοϊ ρ]ης δηὰ γεβίσγαϊπι. 

γει. 7. τὸν ἐπίσκοπον: Οη ἴδε υϑδε οὔ δε 
βἰηρσυϊασ 48 ἃ ρεηετγὶς ἴεγη 566 οἡ 1 Τίπι. 
11:1.,.2. Ἡεῖς, ψῆετς τῆς τπουρῆς 8 οὗ 
τῆς νατίουβ οϑῆςοϊα! διηςτίοη8 οἵ ἔπε πιΐπἰ8- 
τεῦ, πε ΟΠ ςἴ41] τ(ἰτ|6 18 ἀρργορτγίαϊε. 

ἀνέγκλητον : 566 ποΐεϑ οη σ Τίηι. {{ΐ. 2, 
1ο. 

θεοῦ οἰκονόμον: Δ βιειννατά Δρροϊπιςἃ 
ὃὉγΥ ἀοά (ἴμυκε χίΐ. 42; τ Οοσ. ἰχ. 17), ἴῃ 
ἴῆς Βουδε οὗ αοὰ (: Τίπι. ἰἰϊ, 15), ἴο ἀϊ8- 
Ῥεῦβςε Ηἶδβ πηγβίεγίεβ πὰ τπιδηϊοὰ στᾶσα 
(1 ος. ἱν. σα; σ Ῥεῖ. ἵν. το)ὴ. θεοῦ ἰδ 
επρδαῖίς, βιιφρεβιὶησ ἔδαὶ τῃς δβιενναγά 
οὗ βυςἢ ἃ [ογὰ βῃουὰ ςοπίοττι ἴο {πε 
Βίρῃεδβε ἰάφαὶ οἵ πιοσὰὶ δηὰ δρίγιϊτυδὶ 
4υδ!]:ολιίοπβ. 

αὐθάδη: τεἰ7- αςτεγίϊυε, αἀγγοραπί. 
νυϊχ. μδᾶ8 ἤεγε φηῤεγδμνι, Ὀυϊ τῆοσε δοου- 
ταῖεϊυ ἰῃ 2 Ρεῖ. ἰΐ. το, οὐδὲ ῥίαοεπέες. 

ὀργίλον: ῥαςςἑοπαίε, ἰγαομπάπηι (Ν 1 6.). 
Τῆς ὀργίλος ἰδ οπς ΨΏΟ [48 ποῖ Πῖβ ρ48- 
βίοῃ οἱ ἀπρεσ υὑπᾶδγ οοπίτοὶ. 
, πάροινον, πλήκτην: ὅ8ες οπ 1 Τίπι. 
1}1.. 3. 

οκερδῆ: Τηΐδ περδῖνε αυᾶ- 
πῷ 18 τεαυϊγεὰ ἴῃ ἀδᾶσοπβ, σ Τίπι. πὶ 8. 
Ῥεΐβοπβϑ ΨΏΟ ἂγὲ οοποεπὰ ἰπ ἴῃς δά- 
τηϊηϊβιγαιίοη οὗ β8π|8}} βιιπιβ πϑὲ ὃς βυοῆ 
8ἃ8 δὲ αῦονς ἴῃς οοπηῃϊ βίο οὗ ρεϊΐυ 
1πεῖ8. ὙΒεῖε ἅτε πὸ σερυϊδιίοηβ Βετε 
Ἰαϊὰ ἄονγῃ ἴος ἀδδοοπβ ; 8ὸ νὰ ἅσε δηθὰ 
ἴο οοποϊυάς τὲ ἰη (τεῖος, δὲ τῆϊβ εἴπ, 
Ῥτεβογίετ ρεγίοττηεὰ ἴῃς ἄυτῖ65 οὗὨἨ ἜΝ ΘΕΓΥ 
ΟἤυτοΣ οἢςο. Ηδεποε πεν βῃου!ά πᾶνε 
τῆς ἀρργορείαϊε ἀϊδοοηδὶ νἱγίῃε. ὅ6ς 
ποῖς οὐ 1: Τίη ἰϊϊ. 8. Οἡ τῆς οἵδες 
μαπὰ, ἰξ τῇδ Ὅς οδ]εοιεὰ δραίπϑι τ 18 
ἱπέεγεπος τπᾶὶ ἰπ τ Ῥεῖ. ν. 2 μὴ αἰσχρο- 
κερδῶς ἰΒ υϑεὰ οὗἩ ἴδε 8ρίτς οὗ τῆς ἰάεα] 
ΡτεβΌγϊεσ. 

γες. 8. φιλόξενον : ὅεε οη τ Τίπι. ἰ{ϊ. 2. 
φιλάγαθον: ἰπ ΥΪ8Βά. νυἱῖί. 22, ἴδε 

πνεῦμα »Εϊςἢ ἰ8 ἰπ σοφία ἰ5 φιλάγαθον, 
ἰουΐηρ κι λαΐ ἱς ροοά. ΤὮς ερίτΠεῖβ ννὩϊ ἢ 
ἱπιπιοάϊδιεῖν ργεοοάς δπὰ ἴοϊονν φιλά- 
γαθον ἴῃ Υϊβδά. πᾶνε πὸ τεΐεγεπος ἴο 
Ῥειβοηβ, τ τῆς ἀχοςθριίοη οὗ φιλάνθ- 
ρωπον. [ἰβεεπιβ Ὀαβῖ, τ τῆς ΚΟΥ. τὸ 
Εἶνε ἴτε ψνοτάβ δ Ψψὶάς ἃ τοΐεγεηςε 45 
Ροβϑβίδίε; 8εὲ6ὲ οἡ ἀφιλάγαθοι, 2 Τίπι. 
{|.. 3. 
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ῬΗεξεοαιν, " ἐγκρατῆ, 9. ᾿ ἀντεχόμενον τοῦ κατὰ τὴν διδαχὴν "πιστοῦ "λόγου, 
. Αειεχχίν. ἵνα ᾿ δυνατὸς " ἢ καὶ παρακαλεῖν ἐν τῇ ᾿ διδασκαλίᾳ τῇ ᾿ὑγιαινούσῃ 

25, ΘΔ]. ν. 
13. 4 Ρεὶ, καὶ τοὺς “ ἀντιλέγοντας ἐλέγχειν. το. Εἰσὶν γὰρ πολλοὶ 1 " ἀνυ- 
1 δι: 6 
ΙΝ 9, ἔχ᾽ πότακτοι, ἢ ματαιολόγοι καὶ " φρεναπάται, μάλιστα 3 " οἱ " ἐκ " τῆς ὅ 

4 διε νι. ᾽ περιτομῆς, 11. οὖς δεῖ "ἐπιστομίζειν, οἵτινες ὅλους οἴκους " ἀνα- 
24 ΞΙρυκε 
χνΐ. 13,1 3 
ἼΔεπΒ. ν. 14, [58. ἵν]. ς. τ ϑεε: Τίπ,. ἷ. 15. 8. 8ε6 2 Τίτη. ΐ, 12. ὃχ Τίπι. ἱ. τὸ (4.υ.), 
4 Τίπ). ἱν. 3, Τίς, ἰἰ6 Σς τ Αςἰ(δ χὶϊ!. ΠᾺ χχνιὶ. 10,22, ΤΊ, ἰἱ. ο. ν ϑεεὶ Τίῃ. ἰ. ο. » ἤετε 
οὗν, οὶ ΟΧΧ, εὐ. τ Γία,. ἱ. 6. Χ 
2, 64]. ἰΐ. χ2, ΟΟἹ]. ἱν. 11. Σ ετε οηΐγ, μοὶ 

11π8. καὶ ΠΕΟΚΙ,, ἀ, ε, ἔ, ζ, νξ-: 

ετε ουἷν, οὶ ΟΧΧ, Ρυϊ τ", ΟΔ]. νἱ. 3. Αςίδχ. 454, χὶ. 
ΧΧ. ΘΠ Βεε: Τὴ 18, Ὁ ." 

31η8. δὲ ΟΌ ετ. 

380 ΟΠ", σ, σ7, ὁπὲ οἵδμεσ; οὔ. τῆς ΑὉΞΕΟΚΙΡ. 

σώφρονα: ὅεε ποίεβ Οη 1 Τίπι. ἱἰΐ. 9 
δηὰ 111. 2. 

ἐγκρατῆ: Τῇε πουῃ ἐγκράτεια οὐουτ5 
Αςἰβ χχίν. 25; δὶ. ν. 23; 2 Ρεῖ. ὶ. 6, 
ψ μεῖε ἴο ἴδε τεπάδεϊηρ ἐξριῤεγαημες 
ἴδε ἘΝ πὶ. ρίνεβ {πε αἰϊεγηδεῖνε σεἰζ- 
εοπέγοί. ΤΏς νεῖ ἐγκρατεύομαι ἰπ 
Οος. νὶΐ. ο 18 ἐο λανέ εοπέξμεης», Ὀαὶ ἴῃ 
σ Οοσ. ἰχ. 25 10 δὲ ἐενιῤέγαίε φεπεταγ. 
Τῆς νογά ἀϊῆετϑ ἔσοτι σώφρων 85 πανίπρ 
ἃ τείεσεπος ἴο ὈοάϊΥ δρρεῖτεβ, ψνῃῖ]ς 

΄ 888 σεΐεσεηος 4180 ἴο ἴτε ἀεβίσεβ 
οὗ ἴδε πιϊπά. ἐγκράτ. σοηποετῃβ δοίίΐοπ, 
σωφρ. ἰδουρπι. 

Ψψεσ. 9. ἀντεχόμενον: λοϊάΐηρ βγηεῖν 
ἰο. ἀντέχομαι 15 Βίτοηροῖ [πη ἔχειν, 48 
υδεὰ ἰπ 4 δβίσηϊ ας σοηποχίοη, σ Τίπι. ἰ. 
19, εἰς., εἰς. Τῇε ΚΕΝ. λοίάιμρ ἰο ςοτ- 
ΤΕΥ δυρρεβίβ ἴῃς ποιίοη οὗ νἱτμβίδηά- 
ἱπρ ορροβιίοη, νι σῇ [8 ποὶ 80 οἰ ϑαυὶΥ 
ἔεῖς ἴῃ τπεὲ ΑΝ. λοίάἐηρ 7}αΞί. "" Ἠαν- 
τ ἐν οὗ ἴτ, τιακίηρ ἴξ δ΄β. Ῥυδίηςεδδβ᾿᾿ 

8.). 
δννατός : 8εε ποίε οη 2 ΤίπΊ. ἰϊ. 2. 
τοῦ κατὰ τὴν διδαχὴν πιστοῦ λόγον: 

ἐδό ζαϊέἐμζωμϊ τοογὰ τολίοι ἐς ἴηι ἀεοογά- 
αμοὲ ιοὐέδ ἐλε ἐεαρλίηρ. Ιτ ἰβ ἱπάϊ- 
οδἴίνε οὗ τς '᾿νεδκεπίηρ οὗ πε ρῆγδαβε 
πιστὸς λόγος τῃμδι 51. ΡΑυ] ΤῊ Βάξὰν 
δηὰ ἀεῆηεβ ἰξ πεζε ὃὉγ κατὰ τὴν δι: αχὴν. 
[τ ννᾶβ ποϊεά οἡ ἱ Τίπι. ἱ. 15 ἐδαῖ π' ς 
λόγος ἔετε πιεδηβ τῆς τοι οὗ ἴδε τε- 
νεϊδιίοη φίνεη ἰπ ΟἸγῖβε; δπὰ ἡ διδαχή ἰ5 
ἴο 6 ἴδκεοη ρδββίνεϊυ, 48 εαυϊναϊδηῖ ἴοὸ 
ἡ διδασκαλία, 45 επιρίογεὰ ἴῃ ἰδπεδβα 
δρίβεϊεβ. [τ 18 ἰδυϊοϊορίοαὶ ἴὸ ἴακε ἴτ 
δοίνεϊγ, ἐλε τσογὰ τοπίολρ ἐς 7ζαϊἐλ ιϊ 
ἂς γεραγάς ἐμέ ἱεασκίηρ ο77 οἰλέγς; ἴοτ 
ἴδιαι 15 ἐχργεββεὰ ἴῃ ννῆδὶ (Ὁ ]οννβ. 
παρακαλεῖν-- ἐλέγχειν: , 2 Τίπι ἱν. 

2 ἴος πΐ8 σοπιοίπαιϊίου. Τῆς ββερδεσγὰ 
τηυϑβι δε δ0]ε ἴο ἱεπὰ τῆς δῆξεερ, δπά ἴοὸ 
ἀσῖνα ἀννᾶὺ ψγοῖνεβ. 

ιαινούσῃ : ὅϑε6 οἡ Σ Τίπ,. ἱ. το. 
διδασκαλία ἢετε, 48 [τεφυεπεϊγ, ἰβ ἃ Ῥοάγν 
οὗ ἀοςοίτῖπθε. 8ὅ0 Ειν., ἐπ ἐλ βοιπᾶ 

ἀοείγίπε. ὙἼΒς ΑΟΝ., ὃγ τομμὰ ἀοείγέμε, 
ψου]ά τεῖεσ ἴὸ τπ6 (1 858 δρρίἰεὰ ἱπ ἰτ8 
νδτίουβ ̓  οὰν ἴο ραγιίουϊας πεεάβ. 

τοὺς ἀντιλέγοντας: [ἰ 15 ΟΠΪΥ ἃ οοἷπ- 
εἰάεπος ἰπδὲὶ νδετε τπῖ8 νογὰ οσσυτβ ἴῃ 
Αςίβ ἴξ ἰδ ἴπ τεΐεσεπος ἴὸ γεισίσλ ὀρροη- 
δηῖ8 οὗ τῆς ἀοβρεϊ. 
ν. του6. 1 πᾶνες ἰχδὲ τηεπιοποὰ 

τεῦυκε 48 ἃ πες ββᾶσυ δἰεσπηεηΐ ἔπ ἃ ὑγεβου- 
ἴετ᾽ 8 ἰεδοῃίηρ. ΤῊΪΒ 18 εβρεςΐδ!}ν πε} 
ἰπ ἀδαϊίηρ ἢ Οτεῖδη Πποσεῖῖςβ, 'π νΠοπὶ 
πε ]ενν 88 βιγαίπ ἰ8 ἀἰβαρτεεδοϊυγ ῥγο- 
ταῖϊπεη. ΑἸΪΚκε ἱπ τῃμεὶς πενν-δηρ]εᾶ 
ῬὨΠΟΒΟΡΕΥ οἵ ρυγιγ, ἀπά ἴπ πεῖς ργεῖςη- 
βίοπβϑ ἰὼ ογίῃποάδοχυγ, ἵμεὺῪ τίπρ ἔδἰβε. 
Ῥυχίν οὗ ἴπ σαπ ΟΩΪΥ βρείηρ ἔγοπι ἃ ρυσε 
ταϊπᾶ ; δπὰ Κπονϊεάρε 8 δἱερεά ἴῃ ναΐῃ, 
{τὸ 19 ςοπιγδάϊςιεὰ Ὁγ ῥγδςιὶςς. 

γες. το. ΤΠε ρεζβοῃβ βροΐίκεῃ οὗ ἤεγε 
ψΜεῖς ΟἸ γι ϑιίδη εννβ. οἱ ἐκ περιτομῆς 
(νἰῆους τῆς, δες ογίϊ. ποῖς) ἢδ8 1818 
τηβαπίηρ ἴῃ τεῆ. (1π Αςἰβ χ. 45 ἰΐ ἰβ 
αυδιδεά ὃγ τπε δάάϊτίοη οἵ πιστοί). ἔσῃ. 
ἷν. 12, ἰ8 Ποῖ ΤΟΔῚ δὴ ἰπβίδπος οὐ τπ6 
Ῥῶταβε. Τὶ τΠῈν νεσε δὲ [εᾶϑὲ ποπηΐη- 
ΑΙΪν ΟὨἸτίβιίαπβ 8 αἷβο ἱτηριεὰ ὃν τς 
ερίπεῖ ἀνυπότακτοι. γε οαπποὶ οΔ]]} 
τῆοδβε Ρεσβοῃβ μηγμΐγ οὐ ψῃο8ς οὈεάϊεπος 
να πᾶνε πο οἷδίπι. 

αταιολόγοι: ματαιολογία οὐουτβ ἴῃ 
τ: Τίπι. ἱ. 6. 
φρεναπάται: τεὐἀὐμείογες. Τῆς νεῖῦ 

Οὐουτβ ἱπ Οδὶ. νὶ. 3. 
ιστα: ἰξ ἰ8Β ῥγοῦδϊς ἐπαὶ ἔδοτε 

ΜΕΙΕ ΝΕΙῪ ἴεν αϊβε ἰεδοθεῖβ ΨῈῸ ννοσα 
ποῖ “ οὗ ἴδε οἰγουτηςϊ βίοη ᾽". 

Μεγ. στ. οὖς δεῖ ἐπιστομίζειν: {νος 
οῤονίεὲ γεδαγρπὲ, τολιοδε πιομέλς μιμϑδὲ δὲ 
σἰοῤῥεά ὃν τε υὑπαηβυνεσδῦϊς ἀγρυπιεηῖδ 
οἵ ἴπε ογῃοάοχ ςοπιγονετγϑία δε. ΤῊΪϊ8 8 
ἴδε γεβυϊε μορεά ἔοσ ἔτοπιὶ ἴῃς “ σοπνίο- 
τἴοπη,᾽" οὗ νεῖ. 9. 

ὅλους οἴκονς ἀνατρέπουσιν : ῥέγτυεγέ 
τολοῖε γανιϊδες (ΑΜ); Μουϊΐοπ πὰ 
ΜΠ απ εῖνε ἂπ ἂρὶ 11 υβιγατίοη ἔγοπὶ ἃ 
ῬΑρυσὰβ οἵ βεοοπά ςεπί. Β.ς., τῆς πατ- 



9-14. ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ 189 

τρέπουσιν διδάσκοντες "ἃ " μὴ " δεῖ “ αἰσχροῦ ὁ κέρδους " χάριν. " : Τίπι. ν. 
12. εἶπέν! τις ἐξ αὐτῶν, ᾿ἴδιος ᾿ αὐτῶν προφήτης, Κρῆτες ἀεὶ ς τ δον. χί. 
ὃ ψεῦσται, κακὰ θηρία, γαστέρες ἢ" ἀργαί. 

6, χὶν. 35, 
Ἐρῆ. ν. 

ὦ,.ι 
13. ἡ ' μαρτυρία αὕτη 

ἐστὶν ἀληθής. "δι᾿ "ἣν " αἰτίαν ἔλεγχε αὐτοὺς ' ἀποτόμως, ἵνα Τίπν τ. 
τ ὑγιαίνωσιν "ἢ ἐν 5 " τῇ “ πίστει, 14. μὴ " προσέχοντες Ἰουδαϊκοῖς 2. 

εϑεε: Τίπ.. ν. 14. 
γ. 13. ϑεε σ Τίω. ἰἰϊ. 7. 
χὶ. 24 οὨΪγ. τῷ ΤΙ. ἰϊ. 2, δες σ Τίπι. ἱ. το. 

118. δὲ δ4"Ο, ἢ, ψ, ῬΟἢ ; ἰπ8. γὰρ 115. 

ρικῆς οἰκίας . . . ἔτι ἔνπροσθεν ἄρδην 
[ἀἸνατετραμμένης δι’ ἀσί[ω]τίας δὲν 
ῥοσίίον, νἱῖ., ν. 260). ΤῊΪΒ διρρεϑίδ [Ὡς 
τεπάδοσίη μῤτεί. Τῇε Ψδοὶς ἐλσαν 
ψουἹά Ὀς ὑρδβεῖ ὃν ἴῃς ρεγνεγβίοη οὗ οπς 
ταετηδει οὗ 1ἴ. 
ἃ μὴ δεῖ: ΝοττΙηα!γ, οὐ 8 αϑεά ἴῃ τεϊδ- 

εἶνε δεπίδποαβ υνἱἢ τῆς ἰηάϊςαῖῖνε. ΟΥΒΟΓ 
ἐχοεριίοπβ Ψ1}} θὲ ἐουπά ἱπ 2 Ρεῖ. '. 9.1 
7οδη ἱν. 3 (1.Ε.). [τ 18 ροββίδϊς δαὶ 
ἴδῃς ἴοσος οὗ μή Βετα 18 ρίνεη ὃὉγῪ ἰγαπβὶδῖ- 
ἴηρ, τολέελ (τσε ἐπίπλ) ἐὰεν ομρλὲ ποί. 
1 τῆς τεδοδίης πδά Ὀδεπ δοβοϊ εἶν ἰη- 
ἀείεπβίδϊς ΌῪ δὴν οπε, ὃς ᾿νουϊὰ δᾶνε 
βαἰά, ἃ οὐ δεῖ. ὅ:εε Β[λββ, Ογαρηρμαῦ, Ὁ. 
254. 

αἰσχροῦ κέρδονς χάριν : Τῆς (τες τε. 
οη αἰσχροῦ, ἴπε ον οἴπες οσουττεποεβ ἱπ 
Ν.Τ. οἵ τιῖ8 δά]., ᾶἃγε ἱπβίδηοεβ οὗ ἴδε 
Ῥῆσαβε αἰσχρόν ἐστι. ΤΠ τεΐεγεπο ἰ8 ἴῸ 
τς οἰδίπι ἴο βυρροσγὶ πιδάς ὃν ἰτἰπεγατὶηα 
οἵ νἀρταηὶ ῥεορἤῃεῖβ ἀπά δροβί]εβϑ βυςῇ 88 
ἃτε τείοσσεά ἰὸ ἰπ ἴδ δέάαεσλε, ος. ΣΙ, 12, 
δηά αδἰϊυάεά ἴο ἰῃ 2 Οος. χὶ. 9-13. Α1]} βυς ἢ 
δῦυδβεβ ψουἹά ἐχί δε ἴῃ δη ἀρρτανδῖεά ζοσπὶ 
ἐπ Ογεῖς, ἰδ ς πδιϊνεβ οἱ νϑβῳ δδὰ 38 ενὶ! 
τερυϊδιίίοη ἔος αἰσχροκέρδεια, Δοςοτάϊηρ ἴο 
Ῥοϊγδίυβ, ὥστε παρὰ μόνοις Κρηταιεῦσι 
τῶν ἁπάντων ἀνθρώπων μηδὲν αἰσχρὸν 
γομίζεσθαι κέρδος. (Η Ξἐ. νὶ. 46. 3, οἰϊεά 
ἮγΥ ΕἸ1.). ὙἹΕῪ μεῖ ἃ Ὀδἃ σπδγαςῖεσ 4180 
ἔγοτα [ἷνγ (χ]ῖν. 45), ἀπά ΡΙυίΐάτοι (Ραμί. 
Αενΐϊ. 23). Τῆς Οτείδηβ, Οδρραδοοίϊδηβ, 
δηὰ Οἰ]ςδπβ ψεῖε τρία κάππα κάκιστα. 

γε. σ2. π τῆς: [{ ἴθ ροββί ἷς 
δῖ 81. Ῥδὺ! ἀρρίιεβ τπῖ8 εἰς ἴο δε 
Δυῖποσς οὗ τῆς ἐο]]οννίηρ Βεχαπιεῖος ᾿ἰπῸ 
θεσδυδε ἴῃς Οτείδη ἔαϊβε ἰεδοποῖβ ὑνεγα 
86] ϑιγ]οά ρῥστορῃείβι Ὑμεῖα "8 ἃ 
Οτείδη ρσορβεϊ οὔος Ψῆο ἰοϊά ρἱδίῃ 
ἀσυτῃ8΄. (ὁ 18 σουπίγγπιεη. ΤῊΣ Ψ μος 
1ἴπε οσουζβ, δοςογάϊπρ το ]εγοσης, ἴῃ ἔπε 
περὶ χρησμῶν οἵ Ερ᾿τπηεηἰάςβ, ἃ πδῖϊνε οὗ 
Οποββὺβ ἰη Οσεῖθ. Τῆς ἢἤγβε ἴτας νογάβ 
ἅτε 4180 ἔουπᾶ ἰῃ ἴτε Ηγπιη τὸ Ζειβ ὉΥ 
(ΑἸ του, τνῆο 18 ἴδε Ῥγορῃεῖ στηδᾶπὶ 
δοςοτάϊηρ ἴο ΤἼδοάοτεῖ ; ἀπά ἴπε τεβὲ 828 
8 ῬΑΙΔΪΪεἷ ἰη Ἡ εϑἰοά, Τλδξοροη. 26, ποιμένες 

ἔ Μεικ χνυ. 20 (Τί δς}.), 2 Ρείῖ. {ἰ. 3. 
Κϑεε 2 Τίπ, ἱ. 6. Ἰ 

8,1Ρεῖ.ν. 

ἁ ΡΒΪ!. 1.21, 

30 πηι. ἐν δὰ", 47, οης οἴδεσ. 

ἄγρανλοι, κάκ᾽ ἐλέγχεα, γαστέρες οἷον. 
118 ξεπεγα! Δρτεεὰ τῃμᾶῖ 5:. Ῥαυ] ννὯ8 
τοίεισιηρ ἴο Ἐριπιεηιίθβ. Τηΐδ ἰβ τῃς 
νίενν οὗ ΟἸτγβ. ἀπά Ερίρῇ., δ8 ννεὶ] δ8 οὗ 
7δήοσῆς. [ ν88 Ἐρὶπιδηϊάεβ αἱ ψῇοβα 
Βυρρεβιίίοη {πε Αἰπεπίδηβ ἅσγα βαϊὶ τὸ 
δανα εγεοῖεά τῃ6 “ Δποηυπίουβ δἰταγβ," 
ἦ.6., ᾿Αγνώστῳ Θεῷ (Αοἰ8 χνὶϊ. 23), ἴῃ τ8ς 
οοῦγες οὗ 16 Ρυγπβοδίίοπ οὗ τῃεὶς οἰ 
ἔτοτι τῇς ροϊυτίου σαυβεὰ Ὀγ Ογΐοῃ, 596 
Β., Ηε δ τεοκοηςξὰ ἃ ρτορδεῖ, οἵ ρσε- 
ἀϊοῖοτ οὗ {πε ἔπΐυτα, Ὀγ Οἷςετο, ἐς  ὲυΐη. 
ἷ. 18, αηὰ Αρυϊεῖυ8, ΡΙογία. ἰΐ. τ5, 4. 
ΡΙΔῖο “4118 Βἰπ) θεῖος ἀνήρ (“ερρ. ἷ. Ρ. 
642 Ὁ). 

ψεῦσται: ΤΒε ρατγιίουϊας [ἰὲ Ὡς 
Ρτονοκεά τς ροεῖβ ἴσα ψγὰβ8 ἴῃς οἷαί πὶ 
τηδὰς ὉγΥ ἴδε Οτείδηβ δαὶ ἴῃς τοτηῦ οὗ 
Ζεὺβ ννᾶ8 οὔ ἵδεὶς ἰβϑίαπά. Ηδεσζε, ἴδε 
ἴεγπὶ 48 τεΐεσεπος ἴο ματαιολόγοι, εἴς. 
γαστέρες ἀργαί: Τῆς ΚΕΝ. 416 ρἰμὲ- 

ἔονις, ἰδ τῆοτα ἰηῖε! ρ 0 ]ε ΕΠρΊ 88 τἤδη 
τῇς ΑΟΝ., οἴοιτο δεϊ ες, Ὁὰϊ ἄοεβ ποῖ 50 
δάξαυδίεϊν τεργεβεηὶ ἴ8ε ροεῖβ τηεδῃ- 
ἰῃρ. Ης δδ8 ἴῃ ϊ8 πηὶπά τῆς ὈΕΙΥ, 88 ἰΐ 
οδιγυάεβ ἰ186} οἡ ἴθ Ὀεδβοϊάες δηὰ 18 ἃ 
δυγάεη το ἴῃς ροββϑεβδβοσ, ποῖ 88 ἃ γτέζςερ- 
ἴδοὶς ἔος ἑοοὰά. ΑἹξζ, φυοῖεβ δριὶν [νεπδὶ, 
δαί. ἷν. 107, “ Μοπίδηϊ αυοαὰς νυόπέεν 
δάεϑβι, δ δοηχίπα ἰδγάι8 ᾽". 
᾿ Ἧς: 13. δι᾽ ἣν αἰτίαν: ὅεε οῃ 2 Τίηι. 
ἷ. 6. 
ἀποτόμως : Ξευεγεῖν. Τῆς πουη ἀπο- 

τομία, Ξευεγίέας, οοουτΒ Ἐοπ. χὶ. 22. 
8ες Μουϊξςοη δηά Μ|Πραη, Ε χῤοσίίογ, 
νἱϊ., νὶ. 192. 

ἵνα ὑγιαίνωσιν : ὅεε ποῖε οη 1 Τίπι. ἰ. 
1ο. Ὑῆε ἱπιεπιίοῃ οὗ τῆς στερζοοῦ νν8 
ποὶ πηογοῖὶγ ἴδε βεςσυτίπρ οὗ ἃ ςοπίτονεγβίδὶ 
εἰ απιρῆ, δὰ “το Ὀτίπρ ἱπίο τῃς ννᾶν οὗ 
ἀσυτἢ 411 δυο 88 δανε εἴτεὰ, ἀπά δγε 
ἁἀεςεῖνεά", ἵνα εχργεββεβ πε οὐ͵εοὶ 
αἰτηδὰ δἵ ἰπ ἴῃς τερσοοῦ, ποι ἴδε βυδβίδπος 
οὗ ἴτ. 

Μετ. τ4. προσέχοντες : 866 ΟἹ Σ ΤΊπΠΊ. 
ἷ.. 4. Τῆς νογὰ ἱπιριεβ τπε ρίνίπρ Ομ ς᾽ 8 
οοηβεηῖ, 48 νν6}} 88 οπε᾽β διϊεπιίοη. 

᾿Ιονδαϊκοῖς: ΤῊΐδ ἀεϊεγπγῖπεβ ἴπς 
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οἱ Τίπι.ἰ. 4. μύθοις καὶ ἐντολαῖς ἀνθρώπων " ἀποστρεφομένων τὴν ἀλήθειαν. 
Ῥϑεεδτίτα. 

ἷ. 15. 
ᾳ[μὐκὸ χί. 

4:1, οπι. 
χιν, 20. 

τ ]οΒη χνη!, ἡ συνείδησις. 
, ςὉ. 

Χὶΐ. 15, 

: Ἢ ΕΝ ἀγαθὸν “ " ἀδόκιμοι. 

νυ. 8. ΆΡτον. χνίϊ. 15, Ἐςοϊυδ. ΧΙΐ. 5, 2 Μδςς. ἱ. 47 ΟὨΪΥ. 
ν᾿ 8εε 2 Τίπ,. ἰϊ, 21 δῃά 1: ΤίΊγ2. ἰΐ, το. 

15. “πάντα! “ καθαρὰ τοῖς καθαροῖς" τοῖς δε " μεμιαμμένοις καὶ 
ἀπίστοις οὐδὲν καθαρόν, ἀλλὰ "μεμίανται αὐτῶν καὶ ὁ νοῦς καὶ 

16. Θεὸν "ὁμολογοῦσιν εἰδέναι, τοῖς δὲ ἔργοις 

" ἀρνοῦνται, " βδελυκτοὶ ὄντες καὶ " ἀπειθεῖς καὶ πρὸς “ πᾶν “ ἔργον 

ν ΓΌΚο ἱ, 17, 4 Τίπι. ἰἱΐ. 4, Τίς. 
χ 8εε 2 Τίπι. ἰϊϊ. 8. 

1 ῃ8. μὲν ΞΟ Ὀ ΚΙ, βγτϑςοὶ; ἰπ8, γὰρ ΒΟΙ, Βγτρεβῃ, 

ῃδίυτα οὗ ἴδε μῦθοι τεξεττεά ἴο ἴῃ ἴπ686ὲ 
δρίβϑιϊεβ. ὅϑεεοη χ Τίπ. ἱ. 4. 

ἐντολαῖς ἀνθρώπων ἀποστρεφομένων: 
Ννε ἅζε πδίυσδιν τεπιϊπάεὰ οὗ Μδεκ νὶϊ. 
7, 8, ΜΠ [18 δπὺε ἢ εβὶβ Ὀεῖννεεη ἴῃς 
ἐντάλματα ἀνθρώπων Δπὰ ἐντολὴν τοῦ 
θεοῦ, Δηὰ (οἱ. ἰϊ. 22, νεῖ {πε βᾶπης 
Ἄββαρε οὗ ᾿βαίδῃ (χχίχ. 13) 8 δομοβά. 
δι δεῖα (ἢ δπι ἢ εβὶβ ἰ8 ποῖ 80 βίγοη 
τοαῖκεά. Τδε σοπιπχαηάπηεπιβ ἃσε ἀε- 
Ρτεςϊαιοὰ, ποῖ Ὀεοαυδα πεῖς δυῖβοτγβ ἃσα 
τὰεη, ὃυῖϊ Ὀεσάυδε ΠΟΥ ΔΙ »692 τοῖο 
ἔμγη αἴσαν ὕγονε ἐλε ἐγμέλ, ἰτῖρυσα τπθη 
([π σ Τίπι. ἵν. 3 κ“ἴλον πὶ Ὀεῖίενε ἀπὰ 
Κπονν ἴδ ττυτἢ ᾿ ᾶτε τῆεη Βοδς ἱπουρῆιβ 
ἅτε ρυγε). Τὰς ἐγμέλ μετα, 48 εἰβενῆεσε 
ἴῃ τς Ῥαβίοσγαὶβ, 18 δἰπιοβὶ ἃ (ἢ γιβιιδη 
τοομηΐοδὶ τεσπι. [τ οᾶη Βαγάϊγ ὃε ἀουδιεά 
τῆδι τῆς ἐντολαί τεξειτεά ἴο ννεῖς οὔ ἰῃἢς 
βᾶτης πδίυγε 88 δοβε ποϊδὰ ἰῃ (οἱ. ἱΐ. 22, 
Διδίτγάγν δϑοεῖῖς ργοδ δ τ οη8. 

Ψψεῖ. 15. πάντα καθαρὰ κιτιλ.: ΤΗΐδ 
ἰ6 Ῥεβὲ υπδετβιοοῦ 48 ἃ τηδχίπὶ οὗ {πε 
7υάκῖς Οποβιίοβ, Ὀαδεᾶ οπ ἃ ρεζγνεγβίοῃ οὗ 
ἴς ϑαγίπρ πάντα καθαρὰ ὑμῖν ἐστιν 
(κε χί. 4. ΟΛ οῃπι. χίν. 2ο; Ματίκ 
σὶϊ. τ8.). 8:. Ῥδὺϊ δοσερίβ ἱϊ 88 ἃ (συ, 
Ῥυς ποῖ ἰπ ἴῃς ἱπιεπείοη οὗ ἴδε βρεᾶϊες ; 
δηὰ δηβινεσβ, τοῖς δὲ μεμιαμμένοις κιτιλ. 
Τῆς ραββᾶαρε 18 ἔπ, 48 τεξζαγάβ 118 ζοστι, 
ῬΆΓΑΙ]εὶ το 1 Οοσ. νὶ. 12 544., ψδεσς 8ιῖ. 
Ῥᾳαϊ οἶτε8, ἀπὰ βῆονβ τῃς ἰγγεϊενδηου οὗ, 
ἔνο ΡΪθαβ ἴοσς ἰίΐσεηςε: “ΑἹ τῆϊηρ8 ἃτα 
αν ἔος πιε, διὰ ““Μεδῖβ ἴοσ 
τῆς ὉεΙγ, δὰ τῆς ὉεΙΪῪ ἴοσ τηεδίβ ᾽". 
τοῖς καθαροῖς ἰ8Β οὗ σουτβε ἴῃς ἀαέ. 
εοπιοαδ, ζογν ἐπε μδὲ οΥ ἐπε ἔτο ἐπ 
ἐμεὶν εαςϑ, ἃ8 ἴῃ ἴῃς ρᾶγδὶ]εῖβ, ἴυκς χί. 
41, 1 Τίπι. ἵν. 3; ποῖ ἐπ ἐλ 7μάρπιεπέ 
οΓ ἐλις ῥμγε, 48 ἴῃ Ἐπ. χίν. σ4. 

τοῖς δὲ μεμιαμμένοις, κιτιλ.: Τῆς οτάετ 
οὗ τπ6 ννοσάβ ἰβ ἴο δε ποϊθὰ : {πεῖς πιοσγδὶ 
ΟὈΪ φυΐεν 18. πιοτα οπαγδοιεγβεὶς οὗ τμδπὶ 
ἴπδπ ἐμεὶγ ἱπιοι!εςία] ρεγνοσβίοη. Τα 
βαιὶϑίδοτίοπ οἵ πδίυγαὶ θοάϊγ ἀδβίγεβ (ἴοσ 
ἐξ 8 [8686 ἐμαὶ γε 'ἰπ συεϑιίοη) 5, ὑπ ῃ 
Ἰανγέωϊ, ἃ Ραγε τΠίηρ, ποῖ τπλθσεὶν ἱπποοθηξ, 

ἰπ ἴἢς οαβ6 οὗ πὸ ρυζγα; ἰξ '8β δἃπ ἰτρυτα 
τοῖπρ, ἐνεη ἤθη ἰαννέαϊ, ἰπ τῇς ςῶβ6 οὗ 
“δ6πὶ [δαὶ ἅτε ἀδῆϊεὰ ᾿". Απά ίος 818 
τεΆβοη: {δεῖς ᾿πιο]]Ἰδσῖυ8] Δρργεπεπβίοῃ 
(νοῦφ) οὗὐἨ {πεβε {πίπχ8 186 ρεγνοζιοὰ Ὁγ 
ἀεβιτης δββοοίδείοηβ ; “" τῆς ᾿ρδι τπδῖ ἰ8 ἐπ 
1 επὶ ἰ8 ἀλεκηςββ ; ̓᾽ δπὰ {πεῖς σοηδοίδησα 
848, ἴτοτι ἃ βίτηιασ σαυδβε, ἰοβὲ 118 β6π8ε 
οὗ ἀϊβογὶ πιϊπδιίοπ θείννεεη ᾿ν δας ἰ8 ἱππο- 
οεηΐ δπὰ οτίπιῖπαὶ. Ὑηδὶ δὴν δοιίοη ἡ ἢ 
ΨΈΙΘΕ ἴθ αν Ἐπεπηβεῖνεϑ ἀγα ἔλπι ας οουἹά 
θεὲ Ρυτε ἰδ ̓ ποοηςείνδοϊε τὸ ἔμ πὶ. “ΝΒ εη 
τῆς δοὺϊ] ἰ5 ὑποίεδη, ἰὲ τ κα 811 τπἰπρβ 
τποΐεδη ᾿᾿ (ΟΒγυβ.). Τῆς δβιαδίεπιεηῖς παῖ 
τδε Ἑοπδβοίθπος οἂπ θεὲ ἀεῆ]εά ἰδ εἰρηὶῆ- 
οἂπς. ΨΜΆΙΕ σοπδβοϊεπιίουβ βοσι ρ] 68. δἃτα 
ἴο ὃε τεβρεςιςά, γεῖ, ᾿ξ τε σοπβοίδπος δα 
ἀεβ]εὰ, 118 ἀϊοιαῖεβ δηὰ ἱπβείποὶβ σε υπ- 
τε] ] 6, ἴΑ]δε 8 ἂσὲ ἴτς βοηρ-εογιβ οἱ 
πα ΨΟ Π48 Π0 δᾶσ ίοσ πηυβίς. 

ει. τ6. θεὸν ὁμολογοῦσιν εἰδέναι : 
“Ἰέοη ἀποιν αοά", ἰμδὶ νγᾶβ {μεῖς ρζο- 
ξεβδβίοη οἵ ἔαίἢ. ὙΠΟΥῪ “ ρ]οτί θά ἱπ Οοά,᾽" 
Εσηλ. ἰϊ. 17. ΤῊϊβ ἰ8 δῃ δ] υδίοπ το (88 
εν βῆ ρῥγάς οἵ τοϊρίουβ ρείνιϊερε. 
ὟΝ εἰβ88 ροϊπιβ οὐἱ ἰπδὶ τηϊ8 ρῇγαδβε δίοπε 
᾽δ βυβῆοίεπε το ῥγονς τθδὶ ἴῆς μογεῖὶοβ ἴῃ 
ηυεϑιίοη ἃ ποῖ (δε Οποβιῖοβ οἵ ἴδπς 
βεςοηά ςεπίυτν (Ηοτι, Κμααϊεἐίς ΟἈγὶ5- 
ἐἑαπὲίν, Ρ. 133). ὅ8ες ἴδε υϑε οὗ ἴῃε ρῇταβε 
ἴῃ Δ]. ἵν. 8, 1 Τεββ. ἵν. 5. Οοϊῃραζε 2 
Τίπι. 111. 5, “ Ηοϊάϊηρ 4 ἔογπι οἵ ροά!ί- 
Π 688, υς μανίηρ ἀδηϊοά ἰῃς ρονγεσ ἔδογε- 
οὔ"; αἷδο τ Ἰοῆπ ἰΐ. 4. Ὑβεσγε ἰβ πεῖς 
ἴδε σοπβίδπε δηςτμεβίβ Ὀεΐῖννδεη τνοσγὰβ 
διὰ ἀεεάβ. 

τοῖς δὲ ἔργοις ἀρνοῦνται: Ὑμεῖς ᾿ἶνεβ 
Εἶνε τὲ 1ἴς το τπεῖγ ῥσοίεββίοηβ ; “ ΤΕΥ 
δΔοιβὰ δ8 ἱξ τηϊβ ϑυργεπὶς Βείῃρ νγᾶβ ἃ 
τλεζα πποιδρηγβίςδὶ δοϑιγαςιίοη, ουἱ οὗ 811 
τηοῖδὶ τεϊδιίοη το ἢυπηδη ἰἰἴς, 88  Ης 
Μεγα Ὠεἰ τες ϑανίους ποῦ Τυάρε᾽" (]. Η. 
Βετηαγὰ οοριπι. ἐπ ἰος.). 
πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαθόν : ὅ8εε ποῖς Οη 

4 Τίπι. 11]. 17. 
ἀδόκιμοι: τοογίλιϊ] 55, μη Πέ. 

οη 2 Τίπι. {ϊ. 8. 
ϑ8ες ποῖς 



11. 1--τ-4. ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ ΙΟῚ 

11. τ. "Σὺ "δὲ λάλει ἃ " πρέπει τῇ " ὑγιαινούσῃ “διδασκαλίᾳ. « 566: Τίαι, 
2. ὅ πρεσβύτας " νηφαλίους εἶναι, ᾿ σεμνούς, " σώφρονας - ὁ ὁγιαίνον- υ ὅξοϊ Τίω, 
τας "τῇ "πίστει, τῇ ἀγάπῃ, τῇ ᾿ὑπομονῇ. 

. 1Ο. 
3. " πρεσβύτιδας ς τ Τίνα. ἱ. 

᾿ ὡσαύτως ἐν " καταστήματι "ἱεροπρεπεῖς,: μὴ " διαβόλους, μηδὲ3 2 Ὑμα ν. 
οἴνῳ "πολλῷ “ δεδουλωμένας, "καλοδιδασκάλους, 4. ἵνα "σωφρο-  ἔμϊεῖ.; 

ἰδ. 4. ἔϑεε : Τί. 11]. 8. 
: Τίπι. νί. Σ. [Κα Μδος. χνί. 14 ΟὨΪγ. 
Ἶχ. 25, χὶ. 20 οοἶἷγ. οϑεεὶ Τίμ. ἰϊϊ, στ. 
Σ5, ἰχ. το, ΘΔ]. ἰν. 3, 2 Ρεϊ. ἰδ. το. 

Ε 8ε6ε: Τίπι. (ἰΐ. 2. 
18εε: Τίσω. ἰΐ. 9. 3 

Ρϑεε: Τί. εἰ. 8. Βο. ᾿ 18, 22, 1 Οον. νἱΐὶ. 
τ ἤεσε ουΐϊυ, ποῖ υΕΧΧ. 8 

ἷ, 18, 
Δ Ιετα. 9. 

δος. ν. 45 ΟὨΪγ. 

γα οἶγ, ποῖ υΧΧ, 

1ἱεροπρεπεῖ ΟῊ"", 17, 31, 37, ὉνΟ ΟἸΒετβ, ἅ, ε, ἔ, 5, τηϑι, νρ. (ἐπ΄ λαδέξι ταποίο), 
ῬοὮ., Βγτσ. (Ὁ ποῖ βγῆ! τη), Ἄγτη. 

380 Μ΄ ΑΘ, 73; μὴ ΜΟΌΕΘΗΚΙΡ, νρ. 8:ε τ Τίπι. ἢ], 8, 

ΟΗΑΡΤΕᾺ [1.-ᾷἷνν. στο. ἴηι ἴδε δος 
οὗ τῆϊβ ἱπηπῆοσγαὶ ἰεδοίην, ἀο γοὺῦ ςοῦ- 
ΒίΔ ΠΕ ἱπιργεβθ ἴμ6 πιοσαΐ ἀυεῖεβ οὗ ἴδε 
Θοβρεῖ οὔ γοὺσ ρεορὶςες οὗ Ἔνεσν ἂρε δπὰ 
οἶλβ8β. ὙΠεῖς ἰ8 δη ἰάςδὶ οὗ σοπάυςιὶ ἀΡ- 
Ῥιορτίδίς ἴο οἷά πῆεῇ δηά οἷά ννοπηξῃ 
τεβρεςιίνοϊγ---ἰης Ιαϊέεσ ἤᾶνε πιογθονοσ 
ΒΡεςῖ4] ἀυτῖεβ ἴῃ τῆς ἰγαϊηίπρ οὐ ἴῃς 
γουηρ Ψογηεη---αηά γουπρ πιῇ. Εη- 
ἕοσος γοὺς ψοσὰβ ΌΥ ρεσβοῦδὶ ἘχϑπΊρία. 
ϑίανεβ, ἴοο, πηυδὲ Ὀς ἰΔυσῶς ἰδὲ {πεν 
8ἤδγε ἰῇ σεβροῃβί "πὴ  ἕοσ τῆς φοοά πᾶπὶς 
οὗ τιλ6 σοΒβρεὶ. 

Ψψες. σ. σὺ δὲ: ὅ8εε τεῆϊ., ἀπ ποῖε οὔ 
1 Τίηι. νἱ. τι. ὙΤιταβ 15 τὸ θὲ 85 δοῖϊνε ἴῃ 
τεδοδίης ροβίεἶνς ἴσῃ 48 τὰς Πμετγεῖὶςβ 
Μετα ἰπ τεδοίηρ εν]. 

λάλει: ἐπιρμδδίβεβ ἴῃς ἱπιροτίδπος οὗ 
οσϑὶ τεδοβίηρ. 

τῇ ὑγιαινούσῃ διδασκαλίᾳ: Θεέ Ἴπ 
Τίπι. 1. το, 

νεῖ. 2. Τῆς Πεδάβ οὗ σηογαὶ ἰηβίσυς- 
ἄοη ψΒο ἢ Ὀερίπ Πετε ἃγε τῆοσς υππλΐβ- 
ἘΑΚΑΡῚΥ ἱπιεπάεά ἔος ἔπε ἰδίἐν ἴμδπ ἂγε 
ἴα δἰπηϊαγ ραββαρεβ ἴῃ Τῶη. ὙὍμᾶῖ ἴΐ 
βδουϊά ἀενοῖνε οπ ἴδε δροβεῖε᾽β ἰεραῖα 
τὸ φίνε ρορυΐας τηογαὶ ᾿πϑιγυςτίοπ 18 Ῥεῖ- 
δᾶρ8 δποῖδμες ἱπάϊοδιίίοη οὗ ἴῃ [688- 
ἀενεϊορεὰ βιδίς οὗ ἴῃς Οπυτοῦ ἴῃ Οτγεῖα 
τδδη ἱπ Ἐρδβεβὺβ δηὰ ἰτ8 πε δουτποοά. 
πρεσβύτας: τέπέ5; 80. παρακάλει 

(νεςσ. 6). 
γηφαλίους : :τοῦόγ, Ξοδγίἑ; ἐεπιῤεγαίέ 

(ΚΕ.Ν.) ἰπ τεβρεςὶ οἵ {πεῖς υ8ς οὗ βίσοηρ 
ἀσίηκ. ΟἾγυβ. ἐχρ δὶπβ ἰὲ ἐοὸ δὲ υἱρίϊαπέ, 
88 ἀος8 τῆς ϑγτίας, ἀπά ΑΟ. πὰ. δυϊ (Ὡς 
Βοπηεῖν ψνασγηΐῃρ' Βε6Π18 ποσε ἀρρτορσίδιθ. 
ὅςεε ποίδ οη σ Τίπ. 1]. 2. 
σεμνούς: 8δεὲ ποίθοπιε Τίπι. 11, 8. 
σώφρονας: δεὲ ποίεβ ΟἹ Τίπι. ἰΐ. 9. 

δηὰ [ἴϊ. 2. Εος ὑγιαίνειν [ο]οννεά ὉγΥ 
ἄλι. βεε ἷ. ζ3. πίστις, ἀγάπη, ὑπομονή 
τε Γςοπϑίδηεἶυ ρστουρεά ἰορεῖποι (8βες 
οη : Τίπι. νἱ. 11); δηὰ τηϊ8 βυρρεδβίβ ἴῃδὲ 
πίστις Ὠετῖε ἰ8 βυυδ]εςεῖνε, ποῖ οδ]εςτῖνα, 

88 ἴῃ ἴῃς δἰ πη ϊαγ ρῆσαβε ἱ. 13. 
ου σ Τίπ). ἱ. χο. 
γες, 3- πρεσβύτιδας : σοττεϊατίνε ἴο 

πρεσβύτας, 18 πρεσβντέρας ἰΒ το πρεσ- 
βντέρῳ ἰη τ Τίπ. ν. Ι, 2. 
ὡσαύτως: ὅεςε οη 1: Τίπη. ἰΐ, 9. 
ἐν καταστήματι ἱεροπρεπεῖς : γευεγεμέ 

ἐπ ἀενισαπομν, ἘΝ. καταστολή ἰπ τ Τίπ,. 
ἱϊ, 9 Βᾶβ δῃ δἰπιοβὲ Ἴχοϊυβῖνε τεέεσεπος ἴῸ 
ἄγεββ. ενιξαπομν (Ἐ.Ν.) ἰ8 θεῖος τμδη 
δεμαυΐομν (Α.Ν.), νης ἢ μᾶ8 ἃ νἱάε γε- 
ἔετεπος ἴο ςοπάυςς, ἴπ 411] τεβρεςῖβ δηὰ 
Οπ 4]1] οςςαβίοπβ. δ εῤογένιοηἑ, ἉὨϊσ ἢ 
ἱποίυδεβ ἃ βιῖρῃι τγεΐεγεπος ἴο ἄγεββ, 
νουϊὰ Ὀς τπε Ὀεδὲ τεηάεγίηρ, οὐἱν ἐδαὶ 
τὰς ψοτά ὯΔ8 θεοοηηε ἀερτγεςϊδιεά, 

ἱεροπρεπεῖς ρετθΔρ8 « ὃ πρέπει γυναιξὶν 
ἐπα αις ἔβειαν (Σ Τίπι. [ἱ. 
10); ὕδυὲ 1ῃ ἰἴ8ε} (ἢςΞ ψοζγὰ ἄοεβ ποὶ 
ξυλιδηῖες πιοῦα ἴπᾶη ἴῃς ἀρρεᾶσᾶπος οὗ 
τενεγεπος, δ εἰβιείη ρίνεβ, ἀπηοηρ' οἵδε 
{Ππδιταιίομβ, οης ἔγοπι Ϊοβερῆυβ (4 πέ. χὶ. 
8, 5)» ἀεβοσιδίπρ ἢονν Ἰδάδάμα, τς ἰρσῃ 
Ρτίεβίῖ, υγαηῖ ουὖΐ ἴῃ Ῥγοςεββίοῃ ἔτοπι }6πι- 
τΑἰξαὶ το βρεῖς ̓ἰρῥμμομονᾳ τς Οτεαῖ, 
ροπρεπῆ κι ουσαν τῶν ἄλλων 

ἐθνῶν ποιούμενος τὴν ὑπάντησιν, 
μὴ διαβόλους : ϑεε οη τ Τίπι. {Π. Ια, 

δηὰ 2 Τίπι. 1]. 3. : 
δεδουλωμένας: Τῆς ΑΟΝ., ποέ γσίνεκ 

ἐο νεμοὰλ τοἶπε, τλκαβ πὸ ἀϊβίδσεπος Ῥ6- 
ἔναεη 18 δηὰ προσέχοντας, Ὡς ἰ8 
ἰῆς νεστῦ πῃ ἴδε σοτγεβροπάϊηρ ρῆγαβε, 
ἴῃ τὰς ἰδὲ οὗ πιογὰὶ αυδ] βοδιοπβ οὗ 
ἁἀεδοοηβ, ᾿ Τίπι. 11. 8, [1 8 Ῥγονεὰ Ὀγ εχ- 
Ῥεσίεηςε [μδἱ τῆς τεοϊπιδίίοη οὗ ἃ "νοπηᾶπ 
ἀσυηκαγὰ ἰβ δἰπιοϑὲ ἱτῃροββί 8. τῆς 
Ὀεδὶ ἐπόλιον ων ὑβεος δουλόω ἰ5 2 
Ῥεῖ. 1ἴ. το, ᾧ γάρ τις ται, τούτ' 
δεδούλωται. ΟΥ̓ αἶδο πα οἶμεῖ τε. δὲ 

καλοδιδασκάλους : Νοῖ Οπἷγν “ὉΥ ἀϊ8- 
οουξβε δὲ Ποπηα,᾽᾽ 485 ΟἾσυβ. Ἴχρίδίηβ, δὰ 
Ὁγ ἐχδπιρῖς. 

ει. 4. σωφρονίζουσιν. ὙὍῇε Οηΐν 
οἴδοσ Ἔχδιηρίε8 οἵ ἵνα ννἱ ἢ ἃ ργεβ. ἱπάϊο. 

566 ποῖς 
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τ Ροβίεῖνα νίζουσιν ἷ τὰς ᾿ νέας ἣ φιλάνδρους εἶναι, " φιλοτέκνους, 
Βεσε ΟὨΪΥ 
ἴῃ τηῖ8 

ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ 1. 

5. "σώφρονας, 

ἁγνάς, “ οἰκουργούς,2 " ἀγαθάς, " ὑποτασσομένας " τοῖς "ἰδίοις " ἀν- 

ἀ τε ραῖγ, δράσιν, "ἵνα "μὴ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ "βλασφημῆται. 6. τοὺς νεω- 
δου Χ 

νά Μεος. τέρους "ὡσαύτως παρακάλει " σωφρονεῖν: 7. περὶ πάντα σεαυτὸν 
χν. 4, 5,6, 

) 
οεἱν. ν᾿ ετε οὐἷν, ποῖ υΧΧ. 

18, τ Ῥεῖ. 1ἰϊ, χ, 5, φ". σ ὕοσ. χὶν. 34. ΕΡΒ. ν. 24. 
ὉΜαεῖ ν. 15 (- 
ἷ.. 4, 81δο Αςίδ χνίϊ. 31, χχὶὶ. 2, σαν. 2. 
11, 18 (17) ΟὨ]γ. 

χ Μεαῖί. χχ. 1:5, Εοπι. ν. 7, 1 Ῥεῖ. ἱΐ, 18. 

νἱϊῖ, 35), ΚοτΣ, χὶΐ. 3,2 τιν. 13,1 Ῥεῖ. ἷν. 7. οὶ ΟυΧΧ, 
ἀϑεες Τίσι, ἷν. 12. 

5 παρεχόμενος " τύπον " καλῶν " ἔργων, ἐν τῇ διδασκαλίᾳ ΄ ἀφθορίαν,2 

Υ Ερδ. ν. 22, Οοί. ἰἰΐ. 
8. 8εε: Τίπι. ἰϊ. ο. 

οϑεει Τίη. 
ΤΗδρκξαὶ 

418εε: Τίπι. νἱ. σ. 

εϑεε: Τίσα. ἰϊϊ, σ. 

180 Μ"ΑΕΟΗΡ, ἔνὸο ουγεῖνεβ; σωφρονίζωσι ΜΟΟΌΚΙ, 
380 δ" ΑΟΡ ἜΘ; οἰκονρούς ΟΌΞΗΚΙ;Ρ, δγτβοῖ παρ τ, 

3 ἀδιαφθορίαν ΜΟΙ, Βυτβοι ταρ- τ; ἀφθονίαν Βα. 

ἱπ Ῥαὺϊ δῖε σ Οοσ. ἷν. 6 (φυσιοῦσθε) ἀπὰ 
6]. ἵν. 17 (ζηλοῦτε. ὙΠεδε πιᾶν δε 
οᾶ868 οὗ ἂἃπ υπυδιιάὶ ἰογπιαίίοπ οὗ [86 
δυδ]., ῬοΙΒ θεΐπρ νετῦβ 'ἰπ -όω. γινώσ- 
κομέν» 1 οῃη ν. 20, ἰβ ἀποίμοσ ἱπβίδηςβ. 
Τταῖπ ἰΒ ἴδε εχοοϊεης γεπάδγίηρ οὗ 
(ἢἣς ΕΝ. Τῆς ΑΟΥ., ἑεαεᾷβ. .. ἰο ὃδ 
φοδέν, Αἰ πουρἢ πη ὙΠ μρεῷ τεηάδεοτγίηρ 
εἰβενῆοσε, ἰεᾶνεβ φιλά ῥονΣ εἶναι ἀϊ8- 
οοηηεοιοά, ΤΙπΊοΙὮΥ ἰ8 Ὀϊάάδη (1 ΤίπΊ, 
ν. 2) παρακαλεῖν . . . νεωτέρας Ἀϊπι86]; 
δυῖ {Π18 τεΐδεγβ ἴο ραβίοσαὶ ρυδὶὶς πιοηὶ- 
τίοπβ, ποῖ ἴο ργίνδίε ἱγαϊηίπρ πῃ ἀοπγεβιὶς 
νἱτῖυε8 δηὰ ἀυεῖε8, 48 Πόσα. 

τὰς νέας: ὙἸπεῖς ἰβ πο οἰδεῖ ἰπϑίδηπος 
ἰη τῆς ἀτεεκ ΒΙΌ]ς οὗ νέος, ἰπ τς Ροβὶ- 
εἶνε, Βεΐης Δρρὶ δὰ ἰο ἃ γουῃρ Ρεΐβοῃ; 
τοουρῃ τ 18 ςοπητηοη ἴῃ βεουΐϊαγ [ἰτεγα- 
ἴατε. ὙΒεῖς 18 Ῥοββίοὶν ἃ Ἵδγίδίη δι- 
Ὧε88 ἴῃ ἴῃς ψοτά 48 δρρίϊεἃ Βεῖε ἴο 
ΤΟΟΘΠΕΥ πιαιτίεὰ ψοπιθη, ψνῇοπὶ (Ὡς 
ΔΡΟΒΕῈ ἢδ8 ρεσθδρβ Ἵχο  υϑίνεϊυ ἴῃ νῖενν, 

φιλάνδρους: “ΤὨῖβ 18 τε οπίεῇ ροϊπὲ 
οὗ 41] πὲ ἰβ ροοά ἱπ 4 Βουβεβοϊ ἃ ̓" 
(Οπτγβ.). Οπα οὗ τς ἴδγθε ταΐηρβ ἰπ 
Μοὶ ΝΝβάοπι “ ννᾶβ Ῥεαυϊβεά᾽" 15. “4 
ψνοτηδη ἂδἀπὰ μοῦ πυβδαπὰ τπδῖ να] ἴο- 
δεῖδεσ ἴῃ ἀρτθογηθηῖ" (ΕςοΙυΒ. χχν. 1). 

φιλοτέκνους : “58ε ΨὙὴ0 Ἰονεβ ἴῃς 
τοοῖ Ψ1] πιυοῦ πιοσς ἶονε ἴθ ἔγαϊε" 
(Οἤγυβ.). φιλάνδρῳ καὶ φιλοτέκνῳ ἰ8 
εἰτεὰ ἔγτοτι ἃπ “" δρίϊαρῃ ἔγοπι Ῥεγρδζηυτα 
δϑουϊ τῃε πιε οὗ Ηδάτίδη ᾽᾿ ὉΥ εἶβ8- 
τοδλῆη, Ψῆο ρῖνεβ οἴδεσ γεΐεγεμοαβ ἴῸ 
Β6οῦϊασ ᾿ἰΙτεγαῖασε. (Βὲδίε δέμάδες, (ΓΔ 8. 
Ρ. 255 54.). , 
ες. 5. οἰκονυργούς : τσογλεγς αἱ ἄοπιε. 

Εἰεϊά βαγβ ιμαὲὶ “ἴδε ΟΠΙῪ δυϊβοσί τυ ἴοσ 
1818 ᾿ννοτά ἰβ ϑοζδηυβ οἵ Ερδδβυβ, ἃ 
τπηράϊοα] ντίϊεγ, ποῖ δεῖϊες {πᾶπ ἴδε 
βεοοηά ςεητυγΥ,᾽ οἰκονργὸν καὶ καθέδριον 
διάγειν βίον; δυῖϊ τμε νεῖ 8 ἔουπά 
ἴῃ ΟἹ ἐπι. Εοπι., σα Οογ. ἷ. τ, γυναιξίν . . . 
τὰ κατὰ τὸν οἶκον σεμνῶς οἰκονργεῖν 

ἐδιδάσκετε. οἰκονρούς, ἀεεῤεγς αἱ λον, 
ἀονιμηι ομσίοαἑεηέες (ἃ τηϑ1) ἄοηεμς σεγανι 
λαδεημέες (Ν α16.), του σ ἢ σοπβέδηειν ἐοαπάὰ 
ἴῃ ἀεδβοσίρείοπβ οὗ νἱγίυουβ νοπιεη, 8 ἃ 1688 
ΟὈνίουβῖν δε ]δῖηρ ρίτπεῖ. Μοίμεῖβ 
Ψ 8 Ψψοσ δὲ Βοπὶς ὑβι2}}Ὺ δηᾶ ἴΐ ἃ τηοσαε 
ΔὈβοσθίηρ ρἰεάβισε ἤδη “ ροὶπρ ἀδουϊ 
Ἑτοπὶ ἤουβα ἴο ἤουδε᾽" (1 Τίπι. ν. 13). 
Βυῖ τὸ “νογκας δὲ Βοπιθ᾽" ἰ8 ὑπᾶάεγ ἃ 
ἰεπιρίδιίοπ ἴο Ὀς 848 υπβραγίηρ οὗ δεῖ 
πουϑβεποϊὰ 88 οὗ Βεσβεῖ ἢ; δηὰ 80 ϑὲ. Ραὺυϊ 
δάδὰβ ἀγαθάς, δεκπέρτιας, κἰ πα (Ε.Ν.), ταῖμες 
ἴθᾶη ρσοοά (Α.Ν.). ον 8 ἔοσος οἵ 
ἀγαθός, βεε τεῆ. 

ἰδίοις : ἴδιος (Ξες οπ τ Τίπι. ἰϊ, 4) 18 
ποῖ επιρηδίίς : 11 18 βίσωρίυ, ἐλεῖγ ἀπμε- 
δαμάς. Τῆς ἴδιος πηοτεὶν ἀϊ ετεπείδιϊεβ 
ἐς τανε πότε πιαη. 

να γος τοῦ Θεοῦ βλασφημῆ- 
ται: οι λόγος, 88 υϑεὰ Πετα, ον 
υϑυλὶ Ψψογὰ 18 ὄνομα (ἔτοπι ἴ84. [ἰ], 5). 
886ε τεῦῖ οὐ σ Τίπι. νἱ. σ; ἂπὰ αἷβο 45. 1, 
7. εν. χίϊ, 6, χνὶ. 9. ἡ ὁδὸς τῆς ἀλη- 
θείας, ἱπ 2 Ῥεῖετ ἰϊ. 2, ἰΒ δφυΐϊναϊεπε ἴο ὃ 
λόγος τοῦ θεοῦ Πεε. ὙΠε ργδοιίςδὶ ννοσῖῃ 
οὗ ἃ τεϊϊρίοη ἰ8. ποὶ ὑπέλι γὶν δβεϊπιαῖθὰ ὉῪ 
ἰϊ8 εεοῖβ οα ἐπα ἰἵνεβ οὗ ἔποβα ννῇο ρτο- 
ἔε85 ἰξ. ΙΓ τπ6 οὐβεγνεά εβεοὶ οὗ τῇς 
Αοβρεῖ ννεγα ἴο τηλκε ψοηλθη ὑγοσβα ψνῖναϑ, 
ἰτ νουἹά ποῖ οοτηπιεηὰ ἰξ ἴο {πε Ὠεδιίῆθη ; 
“ον τῆ6 Οτεεῖκβ Ἰυάρε ποῖ οὗ ἀοοίτί πε 
ὃγ ἴδε ἀοοίτίης ἰἴδΒε 1, θὰ: ΠΥ τηακα πε 
116 ἀπά οοπάυςξ τῆς ἴςεϑὲ οὐ [Ὡς ἀοςετί 68 
((ἢστγβ.). ὅ8:ε ποῖς οἡ σ Τίπι ν. 14. 

Ψεῖ. 6. ὡσαύτως: 8εε οη τ Τίσι. ἱϊ. 9. 
ψεις. 7. περὶ πάντα ἰβ Ἰοἰπεά ν᾿ ἢ τπε 

Ῥσεοεάϊηρ ννογάβ ὉῪ ]εγοπῖε ἀπά 1 υςῖξες 
(μὲ ῥμάϊ!εϊ [ςοὐγὲ 1] δὲπὲ ἐπ ον δμι5), ἴοἱ- 
Ἰονεὰ ὃν Τιβομβεπάοσῇξ δηᾶὰ νοῦ ϑοάεπ. 
Ἐος (δῖβ υϑε οὗ περί, δεα οἡ ἱ Τίπ,. ἱ. 10. 
8:1. ΡΑυ} Β υϑυ4] ρῆγαβε ἰ8 ἐν παντί (βἔξεεη 
εἰπη68 ἴῃ 411 ; ἴδῃ εἰπη6β ἰῃ 2 Οοζ. ; ποῖ ἴῃ 
Ῥβίοσδ 8), ογ ἐν πᾶσιν (ἴδῃ εἰπιε8, ἥνε οὗ 
ΨΈΪΘΙ τὰ ἰῃ ἴτε Ῥαβίοσγαδίβ: σ Τίπι. 111. 
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ὁ σεμνότητα, 8. λόγον "ἢ ὑγιῆ ' ἀκατάγνωστον, ἵνα ὁ " ἐξ " ἐναντίας εϑεε: Τίπι. 
Ἰ ἐντραπῇ μηδὲν ἔχων λέγειν 2 περὶ ἡμῶν 8 "' φαῦλον. 9. δούλους αϑέοῖ Τίτη. 

ἰδίοις " δεσπόταις ὁ ὑποτάσσεσθαι ἐν πᾶσιν, “ εὐαρέστους εἶναι, μὴ 1 2 Μαςς. ἵν. 
» ἀντιλέγοντας, το. μὴ ὕ “νοσφιζομένους, ἀλλὰ " πᾶσαν " πίστιν δ κ ἔζατιε ν. 

οδιϊοη). 12 ΤΏ εβα. ἱἰϊ. 14. 
Ὡϑεει Τίτα. νἱ. 1. ο Βοπι. χῖν. 18,2 ὕοζ. ν. 9. 

ΧΙ". 2. 

}γ. 

30 (ἀϊβῖετ- 
δηϊ δρρὶϊ- 

τῷ ]οδπ [ἰἰ. 20, ν. 29, βοπι. ἰχ. σΐ, 4 Οὐσ, ν. 10, 48. 111, 16. 
Ρ 85εε Τίς. 1.9. φᾳαεῖδ ν. 2, 3. σι ῶοτ. 

1Ἴ1ηρ, ἀφθαρσίαν ὈὨΞΚΙ,, 37, ποτε ἴδῃ τὨΐτΕΥ ΟΠ οΓβ, βυτδοῖ τας ἔτ, Δτπὶ; ἰπ8. 
ἁγνείαν Ο, 8ο, ἴδτεα οἴπεῖβ, βυσὰς!, ἃ γπ,. 

3 λέγειν Ὀεΐ. φαῦλον ΚΙ,. δ ὑμῶν Α, τηΔΩΥ ουγϑίνεβ, ὈΟἢ, 
ὁ δεσπ. ἰδ. ΑὯΡ, 238, ἔους οἴΒεῖβ, ἃ, ς, ἔ, νᾷ. δ μηδὲ ΟΡ ετ"Εεταετ, 17. 

δπίστ. πᾶσ. ΚΙ, ; πᾶσ. ἐνδεικ. πίστ. Εξ Ὁ κι; οπι. πίστιν δὰ", 17. 

11; 2 Τίηι. 1ἰ.. 7, ἵν. 5; Τίς, 1ἰ. 9, 10); 
4ἶβο εἰς πάντα, 2 Οος. ἰΐ. 9; κατὰ πάντα, 
Οοἱ. 111. 20, 22. 

σεαυτὸν παρεχόμενος τύπον: ΤῇἪ 
ταὶ ά]ε ἰβ δρργοργίαῖα νυν σεαντὸν ; δε 
τε, σίνεη ὉΥ Πεἰββιηδηη, Βὲδίε δίμάϊες, 
ἔγᾶῃ8. Ὁ. 254; δυϊ {ἢ ἀφθορίαν, εἴς., 
ἴπε δοῖῖνε νου 86 6πὶ πόσα πδίυγαὶ, 88 
ἰῃ τοῦ. Ἐρ: τύπον, δβεεὲ 1 Τίπ. ἱν. 12, 
δηά ἕο καλὰ ἔργα, 8εε τ Τίπι. [ἰϊ. Σ. 
Τῆϊθ. ἐχμοσγίδιίοη, [οἱ] οννίηρ νε: 
κιτιλ., δηὰ αἷ8ο νεῖ. 15, βυζρεβϑὶ ἴδαϊ 
Τιζβ ννᾶβ σοπηραγαίν εν γουηρ. 

διδασκαλία Πετε 5 ποῖ ἀοείγέπε (Α.Ν.), 
Ῥυῖ ἐσασελέηρ; ἐὰν ἀοείγίπε (Β.Ν.), ἰη- 
οἰυάίΐϊηρ τπ6 ρεΐβοη οὗ με ἰεϑσμες 88 
ΜῈ 48 Ψψῆδὶ 6 βᾶγ8. 866 ποῖες οὔ 1ἱὶ 
Τίπι. ἱ. το. 

ἀφθορίαν, σεμνότητα, εἰποογὶέν . . " 
ἐμ ῥηγός δηέ55, ἐπίεργίίαίεηι .. . ργα- 
υἱίαίεπι. ϑε6 οὐ τ Τίπι. ἰΐ. 2. Τῇεβα 
τεῖεσ σεβρεοιίνεϊυ ἴο ἴῃς ρῥγίποίρεβ ἀπὰ 
τε τιᾶπηεσ οὗ ἴδε δᾶσμετ, ΜὮΪ]ε λόγον; 
κιτιλ., ἀαβοσίθεβ πα πχδίτεσ οὗ ἢΐ8 ἰδδοῖ- 
ἷηρ. 
ὕε. 8. ἀκατάγνωστον : ἐο τοκέος "0 ἐχ- 

εὐῤῥῆοπ ἐαπ δὲ ἰαλέη. ὅϑεε Ὠεἰββιηδπη, 
Βιδίε ϑιίμαάϊες, Τταπδ. Ρ. 2οο. ὑγιῆ 
ἱπιριῖεβ τἰἢς σοηζοσπη τυ οὗἨὨἁ ἴδε ἀοο- 
«της ἴδρις τ τὰς ΟΠυσομ᾽ 8 βίδη- 
ἁἀαλτὰά (δεεὲ τοῖς οἡ ἵἱ Τίπι. ἱ. 10), ψῃῖ] 6 
ἀκατάγνωστον [48 τεΐεγεηος ἴο ἴῃ τηδη- 
Ὡεῖ οἵ 118 ργεβεηϊδεοη ἴο ἴπ6 ἢεᾶτοσ. 

ὁ ἐξ ἐναντίας : Τῇε πεαίῃεη Ορροπεηΐῖ, 
οΠῆοἶΔ] οὐ υποβῆοίαὶ, ὁ ἀντικείμενος (Ι 
Τίπι. ν. 14), οἱ ἀντιδιατιθέμενοι (2 Τί πι. 
ἰϊ. 25), ποῖ τς Πενὶ! Εἰπιβεὶ (ΟΠ τγ58.). 
ἐντραπῇ : συεγεαίμγ (Νυ]5.)}; αὶ ἐοη- 

“ιπάαΐέμν, 48 ἴῃ 2 ΤΠ 688. [1]. τ4, νουἹὰ Ὀ6 
ἃ Ὀεῖῖεσ σεηδοσίηρ Βεσθ. Αἢ δηϊδροηΐδι 
ΜὯῸ ἤπᾶάβ τῃῆδλὶ ἣε 88 πὸ οἂβε “ἱοοκβ 
ΤοοΙ 88,᾽" 48 ννὲ 88 γ. 

φαῦλον: υ808}}γ Δρρ᾽ϊεὦ το δοιίοῃβ. 
ϑεε τεῦ, ὙΤΉς οἴδυδε τηεδηβ λάυΐηρ πο- 
ἐπίπρ ευὴΐ ἰο γεῤογὲ σοηειγμὶηρ τἰι5: ποῖ, 

ΜΟΙ, ΙΝ. 

45 ἴῃς ΕΠρ 18} νετβίοηβ, λαυΐπρ πὸ ευἱΐ 
ἐπέηρ ἐο βαγ, ννὩϊς ἢ πιῖρᾷς ὃς Ἔχρίαἰπεὰ 
88, “ Ῥεῖ πλδὶς ἴο αῦυδβα υϑ᾽". 

γες. 9. δούλους : ξο. παρακάλει, νετ. 6. 
Εος τῆ6 ρεποζδαὶ ἰορίο, δηὰ πὰ ἴεσγπὶ 
δεσπότης, ο΄, τ Τίη). νἱ. 1. 

ἐν πᾶσιν: Ἰοϊπεὰά 48 ἴῃ ἰοχὲ Ὁγ ]ετοπις, 
Απηδγοβίδβιες δηὰ σηῦϑ ἢ ὑποτάσσ. Ι᾿ 
ἰδ ἴῃ ἔδνουγ οὗ τπϊ8 ἰῃδὶ ἐν πᾶσιν εἶδ86- 
ψ ΒΓ ἰπ ἴῃς Ῥαβίοσαϊβ (8ες ποῖε οἡ νϑζ. 
7) ἰθ δὲ τλε δπὰ οἵ 4 οἴδυβε; 4180 δαὶ ἴῃ 
δίγῃας σοπεχὶβ ννε ἤᾶνα ἐν παντί (ΕΡὮ. 
ν. 24) πὰ κατὰ πάντα ((Ο]. [ϊϊ. 22) 
)οἰπεά νίτῃ ὑποτάσσω ἀπά ὑπακούω. 

εὐαρέστονς: Α Ραυϊηες Ψψοτά. ΑΙ 
ποῖεβ ἴδαι ἰξ 18 ἃ βεινδηι β ρῆσαβα, κα 
[ῃ6 Ἐπρ θη “το ρίνα βαι βἔδοϊίοη ᾿᾿. 
ΤΠβ δουῖς σεγηδῖκ Ὀτίηρδ ἴῃς ῥγεβεηῖ 
Ῥαββᾶζε ἰπίο διπίοην ΜΠ 8ι. Ρδὺ}} 8 
ὑδᾶρε ἰπ ἴδε τεῆϊ,, ἰπ ψ Βϊοἢ ἴξ ἰ8 υδεά 
οὗ Ρεζβοηβ, οὗ τῆξεη ἰη (εὶς τεϊδιίοη ἴὸ 
αοά. εὐάρεστον ἰ8 υδεά οὗ ἃ βαςτίῆςε, 
“ἐ Δοοερίδο]ς,᾽᾽ ἴῃ ἔοπι. χίϊ. χ, ῬΕΠ. ἵν. 
18; γ ΗΦ6Ὁ. χίΐ. 28 ; τὸ εὐάρεστον, “τπδὲ 
Ψ ΒΟ ἰδ νν6}} ῥ᾽ εδβίηρ,᾽" ἴῃ Εοπι. χίΐ, 2, 
Ερῃ. ν. το, Οοἱ. ἰἰϊ, 2)ο, Ηδςρ. χίϊϊ. 21. 
]ετοπιθβ νίενν παῖ εὐαρ. ἰ8 ρΡαβϑῖνε, 
““φοηϊεδηϊεά τ δεῖν 1ος,᾽" 18 ποῖ βδεϊ8- 
ἴδλοΐογυ. 
νηὶ ἀντιλέγοντας ; ποπ εοπίγαάίοοηίες 
(Νυ]ς.). ΕἸ]. ταίηκβ τθδὲ πιοσὲ ἰ8. ἱπὶ- 
ΡΙΙοὰ ἐπαπ ρεγὶ ἄπβνγεῖβ (ΑΝ. απϑεσεγίηρ' 
ἀραΐη); ταῖμες “ τννατίηρ πεῖς πηδβίεσβ᾽ 
Ρίδπβ, νυν βῆ ςβ, οσ ογάεσγβ ". 866 ςὮ. ἱ. 9. 
ΤΠ ἰ8 ἴτε οοπποίδιίίοη οἵ ψαΐηδαγίηρ 
(ΚΝ., Α.Ν.5}.). 

Ψψεῖ. το. μ γόσφιζομένονε: ποη ὕγαι- 
ἀαπίες (Νὰ ]ς.), ποὲ ῥειγοἰπὲπρ. Τῆς ρμδγ- 
ἄσυϊατ ἔοστη οὐ τπεῖς ἱτηριεὰ ἰ8 τῃς 
δὈὐϑίγαοιϊίοη οἵ τεϊεπείοη ἕο οηδβεϊξ, οὗ ἃ 
Ῥαζὲ οἵ βοπηειπίπρ ἐπιγυβιεά το οὔθ᾽ 8 
οϑτα. 
πᾶσαν πίστιν ἐνδεικνυμένους ἀγαθήν: 

αἀϊοῤῥίαγίηρ ἐπε μίνιοσέ ἐγμδίισογελἐμέ55. 
ΤΒετα 18 ἃ βἰ Πᾶς ρῆγαβα ἱπ οἢ. {ϊ1, 2, 
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τῆς, π]. 4. 

τ ἀπο, χΉρτε σαν, Ν.Τ', Απα. ν. σᾶ, Ὑν 5. ζ, τα 3 Μαος, (2), Μάφο. (4) οῃῇ Βεει Τ νἱ. 9. ΧΉετε οὔἱυ, Ν.Τ., Ατ. ν. 22, ΝΥ 18ά. ἱ. 14, 3 Μαος. (2), 4 Μᾶες. (2) οὨΪγ. εθ τ Τίτ. 
ἱ. 20. χϑεει Τίπι. ν.8. ἃ 8ες 2 Τίῃι. ἰϊ. τὸ. ΒΉΘΝ. ἴχ, α, ποῖ ὌΧΧΟ εἶν κά, χε ας 
οὨἷγ. ἃ 8ες 2 Τίπι. 111, 12. 

1 πᾶσαν ἐνδεικ. ἀγαθην δ"; πᾶσ. ἐνδεικ. ἀγάπην 17. 
350 πι. τὴν ΚΕΡ. 8ΊΏρ. ἡ σοΌΡΟΚΙΡ, 
4 σωτῆρος δ", τοῦ σωτῆρος ἡμῶν ΕΟ, ἔ, ξ,, νξ. (4π). οπι. ἡμῶν), ὉΟἙ. 

πᾶσαν ἐνδεικ. πραύτητα. ὅ8εε ποῖε οἢ 2 
Τίπι. ἵν. χ4. Οη 1Π|8 υβὲ οὗ πᾶς, δες οῃ 
1: Τίπι. ἱ. 15. πίστιν 48 ἃ 408 Ὑ]ηρ 
δὰ]. εἰβεννμεζε, 6. ς., ἀνυπόκριτος (1 Τίτη. 
ἷ. 5; 2 Τίπι. ἱ. 5. Οἵ. ςἢ. ἱ. 4. 2 Ῥεῖ. ἱ.; 
7υάε 20), δυι τῆε δἀδάϊεϊοπ οὗ ἀποῖδεν δά. 
ἴτε: πᾶς ἰβ ὑπυϑυδὶ. [πη ΟἹεπ). ἔοτλ. 
Σ Οον. 26 πίστις ἀγαθή ἰ8 τεπάετεά ὈΥῪ 
τλεδείοοι λον δϑέ ζαξίλ ; Ὁὰι λοπεοὲ βαεἰλἐν 
νου! δε δη οὐά ἐχρτεββίοη.  οη ϑοάδβη 
νου]ὰ εἶνε ἀγαθή πετε {πε δεπβε οἵ ἀΐμά, 
τοϊσλΐηρ τοοῖϊ, 8 ἴῃ νεζς. 5, ἃπὰ 88 8 οοῆ- 
{ταδὲ ἴὁ ἀντιλεγ., 88 πίστιν ἰξ ἴο νοσῴ. 
ΝΝῊ. βυρξεβὲ ἴῃαι ἴπε οὔ ρίηδὶ γεδάϊηρ 
Βεῖε ννᾶ8β πᾶσαν ἐνδεικνυμένους ἀγάπην. 
8:6 Δρρϑζγδῖ. ογίϊ. 

διδασκαλίαν: ϑεε ποῖς ου σΣ Τίπι. ἱ. 1ο. 
Θεοῦ τεΐετβ ἰο αοά δε Εαῖμεσ. ὅ5:Ὲὲ 

'.3. Ψόου ϑοάδη ἴᾶκεβ τ᾿ ἢογε 48 οὐ͵δςίῖνα 
ξεπίενε ; τς διδασκαλία Ῥείηρ κεῖ ἔτ 
ἴῃ νν. 11-14. 

κοσμῶσιν: ε΄. τ Τίπι. 11. 9, κοσμεῖν 
ἕδαντάς. . δι᾿ ἔργων ἀγαθῶν. ΤΣ 
διδασκαλία, ᾿ΠουρΡ ἢ τολ]}γ ῥγαςιίςαὶ, οπ 
Ἐς ΡΙΔυ δὶ ὈΪν δ]εσεά ἰο Ὀε πιεγὲ (θοσυ ; 
ἰτ πιυδὲ τπεη, ὉῪ ροοὰ ΨψοτκΒ, ΡῈ τεπάεγεά 
αἰιταςῖῖνε το τ οτὰ τπαὶ ἀγε σους. ΟΣ 
Μαῖῖ. ν. σό, ῬΏ]1]. ἰΐ, το. 

νγν. 11-15. Τῆς 7υϑεϊβοαίίοη οἵἉ (Πῖ8 ἰη- 
βἰβίεπος οὐ ἴπς υπίνεσβαὶ πϑοαβδὶ τυ ἴὸσ 
τῖριι ςοπάυος ἰ8 (δ 411-επιοτδοίηρ ΒοορῈ 
οὗ ἴῃς βανίπρ ρτᾶος οἵ αοά, ψῃϊο ἢ [88 
νἱβ ΟΪν ἀρρεδιεᾶ ἃ5 ἃ .8]} ἴο τερεπίδηςε, 
ἃ ὮεΙΡ ἴο διηεηάσηςηϊ οἵ ἰΐε, ἀπὰ ἃ βείπιυ- 
ἴω8 ἴο ορε. ΟἾσίβι᾽ 58 σε οἵ Ηἰτηβεὶῇ 
ἴοσ υ8 σοπβίγαϊηβ ὰ8 (0 ρῖνε Οὐυτγδεῖνεβ 
ΒΟΥ ἴο Ηΐπ. [πϑὶϑὲ οπ ἴπε8ὲ {πίηρβ, 
88 δυϊπογιτδιίνεϊγ 45 Ῥοβϑβί 6, ἰῇ ὄνου 
ἀεραγίπιεπι οἵ γουγ ἰεδοδίηρ. 

ἘΠ. 11. Ὑπὲ ερμαῖῖς νογὰ ἰβ πᾶσιν. 
ΤΒαε οοπηεχίοη ἴ8 ἘΠ Ὡ δὲ δ88 ἱπηπιεάϊ- 
διεῖγ ργεςεάεά. Νο ὑδῃᾷκ οσ οἶδ88 οἵ ἴγρε 
οἵ πηδηκίπά 5 ουϊδὶ ἄς ἴῃς βανίηρ ἰπβυεπος 
οὗ οὐ στάᾶςς. ΟὔἾσυβ. Ἴοποϊυάδεβ ἃ 
βισικίης ρἱσίατε οὐ τς δάνειβε πιοσδὶ 

εηνϊτοηπιεηΐὶ οὗ βἰανεβ στῆ, 1 ἴθ ἃ 
ἀϊῆουϊε ἀπά βυγρειβίηρ πίῃς ἴπδὶ {ποτα 
5πουϊὰ ἐνεσ ὃς ἃ βοοὰ 5ἷανς ᾿". 

ἐπεφάνη: ὅ5:ε ποίς οἡ σ Τίπι. νί. 14. 
Ὑῆε ρτᾶςε οἵ ἀοὰ (αἶβο 11}. 7) ἰ6 Ηἰ5 
Κιπάπεββ δπᾶά ἴονε οἵ πηδη ([1 1. 4). 1ἰ 
δρρεαγεά (111. 4) (α) 25 ἃ τενεϊδιίοπ, ἴἢ 
ἴδε Ιποαγηδιίοη, δῃὰ αἷ8ο (ὁ) ἰπ [8 νίβι δ! 8 
τεβυ] 8; δηά 80 ἰξ 18 Ὀοϊὴ ἀεαγά ἀπά 
γεοορηπίϑεδ ((ο]. ἱ. 6). Ασοοτγάϊηρ!Ὺ 
Βατπαραβ οου]Ἱά 546 ἰξ αἱ Απείος! (Αςῖβ 
χὶ. 23). [18 ροββίθ]ς ἴο σέανα γαεέ ἐπ ἐέ 
(1 Ρεῖ, ν. 12), δηὰ ἴο εονέϊμν ἐπ ἐέ (Αςῖβ 
χὶϊ!. 43). [τ 18 γίσεπ ἴο πιεπ, ἴο ὃς ἀϊ8- 
ξεπιοά ὉΥ ἵπεπὶ ἰο οἴδβεσβ (Εοπι. ἰ, 5, 

ῬὮ. 111... 2. 7); δηά {{ τηεῃ ἀο ποῖ σ᾿ ηὰ 
ἴο ἵξ, 1ΠῈῪ γε βαιίἃ τὸ αἱ! ὡ:λογέ οὔ ἐέ 
(Η εὐ. χιΐ. χ5). Ηετς ἰξ 18 ἀεβογίδεὰ ἴῃ 
118 εββϑϑηκδὶ ροψγεσ ἀπὰ τᾶῆρε, σωτήριος 
πᾶσιν ἄνθρ.,. . . ἀῤῥεαγεά, ὀνίηρίη 
φσαϊυαίΐομ ἰ0 αἷΐ ν»ιέπ (8ο ἘΝ. ΑΟΝ.π). 
Τῆΐδ σοππεχίοη οὗ με ννοσάβ 8 ἑανουγεὰ 
ὃν ἴδε ἕδος ἰπαὶ ἐπεφάνη 15 υδεὰ αὖ8ο- 
Ἰυΐεῖν ἴῃ Εἰ]. 4. 

γες. 12. παιδεύουσα. ἐγμάΐφης (ΝῸ]6.), 
ρῥῶι ἀῥνᾳ (ἀ. ἄἀταᾶςς ἰβ μοίεπεῖδ!!ν 

ἰοᾳ ἃ5 τερατὰβ δἰ πε; δεοίυδιν 
118 εἶξι ἰδ δεεῇ ἴῃ τς ἀϊδοὶρ!πίηρ οὗ 
ἱπάϊνυαῖ8 οης ὉνΥ οπε; ἡμᾶς, ἴο Ῥερίη 
νἢ. ϑ8ὲεε ποίδβ οἡ ἱ Τί. ἱ. σ, ἰϊ. 4, ἵν. 
1ο. 80 ΟὮγυβ. πηᾶκεβ ἵνα ἀερεπὰ ου 
ἐπεφάνη τηοτε ἀϊγεςτν (ἤδη οἡ παιδεύο- 
νυσα: “ΟἸτίβξ οὔτις ἴδαὲ γε βῃουϊά 
ἄεην υπροάϊίπεββ." ὙΤῇς οοππηαχίοῃ, 
τδεη, ἰβ ἐπεφάνη... ἵνα. . . ζήσωμεν. 
“ Τῆς ἤπαὶ σδυδςε οὗ ἴῃς Ἐενεϊατίοη ἴῃ 
ΟἸσῖδβι 'β ποί Ἴγεεά, αὶ ἐλαγαςίον " (]. Η. 
Βεχηδγά). [τ 8. οὗ σουγβε ροββίδε (απὰ 
τιῖ8 ἰ8 τῆς νίονν υδυδιν δε] ἃ) ἴο Ἰοΐπ 
παιδεύονσα ἵνα ; (δε ἵνα ἱπιτοάδυοίπρ [86 
οὔΐεςι (ἐμεέγμοίϊηρ 5, ἰ0 ἐλε ἑπίεπὲ ἱλαΐ, 
ἀεηγίηρ, εἴς., ἘΝ), ποῖ (ες ςοηίεπς 
(ἐεαελίπρ μ5 ἐπαὶ ἀεηγίπρ, εἴς, Α.Ν.) 
οἵ ἴῃς παιδεία. 

ἀρνησάμενοι. . .. ζήσωμεν. . . προσ- 
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χἰϊ. 36, χχίϊὶ. 51, Αςἰδβ χχίϊὶ. 21, χχῖν. 15, Ηςδ. χί. 35, ]υἀ6 21. 
ἦνι ἦν 8 ἔδεε τ Τίτω. νἱ. 14. ἘἜοτη. χνΐί. 2, ῬΒ11. ἰἱ, 29, Ηεῦ. χ. 34.) 

δεχόμενοι τερτεδεηὶ ἴπτος ϑβυσςεδεῖνα 
βίδρεβ ἰῃ ἴῃς ΟὨτγίϑείδη 1ὲ. Τῆς ἔοτος 
οἵ τῆς δογίϑε ρδγιΐοῖ ρ]Ὲ πιυδὲ ποῖ ὃς ἰοβὲ 
βἰεῶς οὗἁ, δου ρἢ ἰξ τῆλυ ὃς ρεάαπιϊς ἴὸ 
ταλτῖς ἰξ ἴῃ ἰσδηβίδεοη. ἄρνησάμενοι 
κιτιλ., βυποῃτοπίβεβ ὙΠ τἢ6 “ ἀδαίῃ 
ὨηΐΟ 5ἰη" ψῃϊο ἢ ῥγεοθάεβ τῆς ἀεβηϊϊα 
ΘΠΊΓΥ ΟΠ ΠενηςΒ8 ΟἵἉ 1ἰἴε, 16 προσδε- 
χόμενοι ἐΧρτεβ8ε8 ἴῃ6 ςοπδίδηϊς πιεηῖδὶ 
διιτυάς οὗ ἴῃοβε ῆο δτγε ᾿ἰνίηρ τμδὲ ἢονν 
1. 

ἀρνησάμενοι: ΤὨΐδ ἰηάϊολίεβ τῆς τε- 
Ἐυβκιδῆοα οὗ 186 Ῥενὶ!, οὗ ἴῃς νδηΐϊΐν οὗ 
τδι8 'τνογι ἀ, δπὰ οὗ 811 τῆς βἰπέῃ! [υβὲ8 οὗ 
τῆς Βεβ. ἀρνέομαι πιεᾶπβ ἤεῖε ἰ0 γέ- 
ῥμάιαίς, γέπομποθ αἷΐ εοπμέχίοπ τοὐέλ, 
ΟἿ. ἀποθέμενοι, τ Ῥεῖ. ἰΐ. :. ὅ8εε οπ ἱ 
Τίπι.. ν. 8. 

τὴν ἀσέβειαν: εὐσέβεια Ὀεΐπρ ΟὨτίδθ- 
ἄδη ῥγαςῖίςς (8ες θεῖον, εὐσεβῶς ζήσω- 
μεν), ἀσέβεια ἰ8 Πεδίμεη ῥγδοῖῖςς, τ 6 
ποη-τηοσᾷὶ [1{π. 

τὰς κοσμικὰς ἐπιθυμίας : ταδονίαγία 
ἀεείογία (Νυ]6.), “τῆς ἀεδίτεϑ οὗ τῆς 
βεβὴ δπὰ οὗ ἴῃς πιϊπά᾽ (Ερδ. 1ϊ. 3), 
“(ἣς Ἰυδῖ8 οὗ πηδῃ ᾽" (τ Ρεῖ. ἱν. 2) ; οΡ- 
Ροβοὰ ἴο σωφρ. καὶ δικαίως; βυςἢ) 88 
δᾶνα τεϊδιίοη ἴο πὸ πίρμες βρῆεγε (ἤδη 
τδᾶὶ οὗ τδε νἱίϑ!]ς ννοῦϊά, ὙΠῈῪ ἅτε 
Δηδγβεὰ ἱπ α [οΒῃ 11, τό. 

ρόνως: ΤἼε τεΐετεηος οὗὨ {πε ἴδτες 
δάνετῦβ 15 τν 61] ἐχρ  αἰπεᾶ Ὁν 81. Βεσπασζά: 
“ἐφοῦγὶε ετζᾶ ὯΟΒ; 7μ5έε εἴρᾷ ῥτοχίσηοβ ; 
}ῖο ετρα Ῥευπὶ᾽". 

γε. 13. προσδεχόμενοι κιτ.λ., 48 4]- 
τελάν βιδιθὰ, ἀεβοσῖρεβ ἴῃς ρ'δά Ἔχρεςῖ- 
ὍΠΟΥ Ὁ ΟὮ 8 ἴῃς τυϊηρ δηᾶ ῥγενδι!πρ 
τουδὶ ἴη τ86 ᾿ίνεβ οὗ πιϑ Ἰοοϊκίηρ ἴοσ 
τοῖς 1 οτά 5 τεῖυση (ὐυκα χίϊ. 36), προσ- 
δεχόμενοι τὸ ἔλεος τοῦ Κυρίον ἡμῶν 
Ἰησοῦ Χριστοῦ (]υἀε 21). Οὐ, οπι. νἱ!, 
το; σ Οος. ἱ. 7; ΡὮΠ. ἢ. 20; σ Τβεξβ. 
1. το; Ηεδ. ἰχ. 728; 2 Ρεῖ. ἰἰΐ. Σ2. 188. 
χχν. 9 ἰ8 {πε Ὀ484] ρδαϑβᾶρε. Οἱ Αςὶβ 
χχίν. 15, ἐλπίδα ἔχων εἰς τὸν Θεόν, ἣν 
καὶ αὐτοὶ οὗτοι προσδέχονται. ἴπ {Π]|8 
ᾳυοϊαιίΊοῃ ἐλπίδα 18 (ἢς τηςπίαὶ δςῖ, 
ΨΨὮ1ς τῆς τεϊδεῖνε ἥν 18 τῆς τε] βαϊίοῃ οὗ 
πε ἢορε. ἐλπίς 18. δ'8ο ραββῖνο---ἰδς 
τοῖπρ μορεὰ ἰοτ---ἶπ 64]. ν. 5 ; ΟΟἱ. ἱ. δ; 
1: Τίπι. ἱ. Σ. 

ἐπιφάνειαν τῆς δόξης: ΤὮς ϑεοοηὰ 
Οοτηΐηρ οὗ ΟὨγῖϑε Ψ1}} Ὅς, 248 νγὲ ἃζε 88- 
δυτεὰ Ὁγ Ηἱπ,βεῖζ, " ἴῃ ἴδ 6 ρίογυ οὗ Ηἰβ 
διε" (Μαῖε. χνὶ. 22; Μαζί νἱϊ!. 38). 
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([ι πιεδὴδ γεοείυε ἴὰ τυκε χν. 2, 
8ες 2 Τί. ἱ. το. 

“εὟὮε τεὐοίςς ἴῃ δα δορε οὗ ἴδε ρίογυν οὗ 
αοά᾿" (Εοπι. ν. 2, ἃ ρΡᾶββᾶρε ψῃϊςῃ β8ὺρ- 
Ῥοσῖβ ἴδε νίενν ἴπδι δόξης Πετα [8 ἀερεπά- 
ἐπὶ οἡ ἐλπίδα 858 ννε]} 8 ου ἐπιφάνειαν). 
νου ϑοάεη ἴδκεβ ἐπιφάνειαν 48 ἐρεχερεῖϊ- 
οδ] οὗ ἐλπίδα. ΤΠε ϑεοοηὰ (ἰοπιίηρ οὗ 
ΟὨσίβι πᾶν, ἱμεσείοσε, θεὲ τεραζγάβά 28 δῃ 
ἐπιφάνεια τῆς δόξης Θεοῦ, ενεη Του ρἢ 
Ψ 6 Βῃουϊά ποῖ βρεαΐ οὗ δη ἐπιφάνεια τοῦ 
Πατρός, ἘΠΕ ἐπιφάνεια ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ 
8 πογσπιαὶ δηὰ πδίυσαὶ (566 οἡ ἱ 1|π). νὶ. 
14). τῆς δόξης Πανίπρ' ἴπεπ δπ ᾿πεε}}}- 
ΕἰΌ]ε τιεαπίηρ. νε ἅγα ποῖ Ἔδπει]εὰ το γαῖ 
τ 85 τηρεῖν δά)εςιίναι, ἐλ ρσίογίοιις αῥ- 
ῥεαγίηρ (Α.Ν.). Ὑπε ρεπίοναι!. τγεϊδιίοη 
ἀοεβ ποῖ ἀϊδες ἴῃ τηῃ8 οαδεὲ ἔτοῃῃ τῇ 
ἐπιφανείᾳ τῆς παρουσίας αὐτοῦ ἰπ 2 
ΤὨςδ8. ἰΐ. 8, ὅες 4180 ποῖε οὔ 1: Τίπι. 
αι. Αραΐη, ἴδεγε ἄοθβ ποῖ δεδτλ ΔΩ 
τεᾶβδοπ ΨὮΥ τοῦ σωτῆρος, κιτιλ., Πεῖα 
8Βῃουϊά ποῖ ἀερεπὰ οὐ ἐπιφάνειαν, ου {πε 
ΔΗΔΙΟΡΥ οὗ 2 Τίπ). ἱ. το. Τμΐβ πᾶν Ὀς 
1πουρῆς ἴοο γεηοῖς. [Ϊἢ δηΥ οδβε, ἰδ 6 
Τοποερίίοη οἵ ἔπε ϑεοοπὰ Οοπιίπρ 88 ἃπ 
οοοδβίοη οὗ πιδηϊεβιδιίοη οὗ ἵννο δόξαι, 
παῖ οὗ τς Εδίμει δηὰ οὗ πὸ ὅοη, ἰ8 
[Ἀταϊ]ἶας ἔσοτα κε ἰχ. 26, ὅταν ἔλθῃ ἐν 
τῇ δόξῃ αὐτοῦ καὶ τοῦ πατρὸς, κιτ.λ. 
Οη ἴδε νδοϊς, τπεη, γε ἀδοϊάδ ἴῃ ἔδνουσ 
οὗ ἴςε ἘΝ πὶ. ἰῃ τλε τεηδεγίηρ οὗ τῃϊ8 
Ῥδββᾶρε, αῤῥεαγίηρ ο7 ἐπε ρίονν οὗ ἐὰδ 
αί Οοά απὰ ομγ ϑαυΐίομν ϑέέξις ΟἸγὶςί. 
Ὧ6 ρταπηπιαιῖςα] ἀγρυπηεηι---" ἴδε ἰάεη- 

εἰν οὗ τεΐεγεπος οὗὐ ἵννο βυδβίδπενεβ 
ψν ἤεπ ὑπάες τΠπ νἱπουϊυπὶ οὗ ἃ σοτῃπιοη 
δττὶς]ς""--ἰΘ ἴοο βἰεηπᾶες ἴο Ῥεᾶσ συ ἢ 
ψεὶρπι, ἐβρεςοῖα!ν νἤεη ψνῈ ἴδκε ἰπῖο 
οοπβίἀεγαιϊίοη ποῖ ΟἿΪΥ ἴπς ρεηογαὶ πὸ- 
εἴεοὶ οὗ τῆς αγιίοϊε ἴπ {πεδε Ὄρίβεϊεβ δῖ 
ἴῃς οπγίδδίοη οὗ ἰὲ Ὀείοτε σωτήρ ἴῃ Σ 
Τίπλ. ᾿. ΟΣ, ἵν. το. ΕἸΙ]Ποοῖς βαγβ ἐπδὶ 
“μεγάλον ννου]ά βεεπη υποδ]1εἀ ἔος 1 ἂρ- 
ρἐεᾷ ἴο τῆς Εδιίμεσ᾽", Τὸ τῃϊβ ἰξ πᾶν 
Ὀς δηδινεγεά τῃδι (α) ἴῃς ερὶ πεῖ ἰ8 ποῖ 
οἴϊοβε μεζε; 88 τηδκίηρ ἴππ τηδ)εβίν οὗ 
ἀοά πε Ἑδίδμεοσ ἰξ 18 ρδγδῖ]εὶ το {πε ὃς 
ἔδωκεν ἑαντὸν, κιτιλ., ννοἢ ταοδ 118 τῆς 
86] βδοσι βοίηρ ἴονε οὗ ἴῆε ὅοη; Ῥοῖῃ 
οοπδβεϊξυκίηρ ἴῃς ἀουῦῖε ἃρρε41---ἰο ἔεα 
δηᾶ το ἴονο---οὗ τε Ἰυάρτηεπξ ἴο οοσης. 
(δ) Αραΐπ, 851. Ῥαὺἱ ἰβ πονῇοσε πιογα 
εὐὴρῃαῖῖς ἱπ 8 ἰοξεν ἰδηρυᾶρα δρουῖ 
αοά τς Εδίπες ἰδη ἱπ {Πε86 ερίβεςεβ ; 
8δεεσ Τίσι). ἱ. σ7, νὶ. χ, 16. 

ΤΗΐβ 18. [δε ΟὨΪΥ ρ]δος ἰπ ἴδε Ν.Τ. ἴῃ 
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ἰϑεοι Τίσι. ἢ ἡμῶν ἢ Χριστοῦ ἢ Ἰησοῦ,} 14. ὃς ' ἔδωκεν ' ἑαυτὸν ὑπὲρ ἡμῶν, ἵνα 
τι. 0. 

κίυκε ἔλυτρώσηται ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἀνομίας, καὶ ' καθαρίσῃ ἑαυτῷ λαὸν 
Χχιν. 21, 

τ Ρεῖ. ἱ. 
18. ἢ 1 Αεῖδ χν. 9, 2 Οοτ. νἱΐ. σ, ΕρΒ. ν. 26, Η68Ὁ. ἰχ. 14, 88. ἰν. 8, σ ]οδβῃ ἱ. 7. 9. 

1 80 Μ΄ Ἔετα, ε, Ὀοῆ. ; ̓ησ΄ Χριστ. ΟΑΟΌΚΨΕΡ, 411 ουγεῖνεβ, ἅ, ε, ἔ, νῷ.» Β.τῖ., 
ΔΙΠῚ. 

ὨΙ ἢ μέγας ᾿5 ΔΡΡΙεά ἴο τῇς τὰς αοά, 
Αἰιπουρὰ ἰτ 8. ἃ σοπδβίδηϊ ρῥγεάϊοδιῖς οὗ 
Βεαίμεη ρμοάβ δηὰ ροάάεββεβ, “« Αοῖβ 
χίχ. 28. (ϑεε Μουϊΐοη δπὰ Μι|ΐγδη, 
ἘχροΞίίον, νἱϊ., νὶϊ. 563). [Ιη νῖὶενν οἵ (δε 
ἕλοι τπᾶῖ τῆς πιοϑὲ ργοῦδῦϊας Ὄχερεβϑὶβ οὗ 
Εοηι. ἴχ. 5 18 ἰῃδὶ ὁ ὧν ἐπὶ πάντων, Θεὸς 
εὐλογητὸς, κιτιλ. τεῖειΒ ἴο ΟἸτῖβε, ἱξ 
οᾶπποὶ ὃὲ 8ιἰὰ [πὶ ὁ μέγας Θεός, 88 
Δρρ]ϊεά το Ηἰπι, ἰ8 ἀη-Ραυ της. Βυῖ πα 
Ριοοΐβ ἴῃδὲ 81. Ῥαὺὰϊ μεῖϊά Οπτγῖβε τὸ θὲ 
αοά Ιηρςλτηδῖε ἄο ποι ᾿ἰε ἴῃ ἃ ἔενν ἀϊβρυϊ- 
ΔὉ]ς ἴεχίβ, δυὰϊ ἴῃ τ26 ᾿ννδοϊα δείταάς οὗ 
5 8δοὰ] τονναγάβ Ὁ γίβϑῖ, απὰ ἱπ ἴῃς ἄοο- 
τγίης οἵ τῆ τεϊδιίοη οἵ Οἢσγίβι ἴο τηδηκί πὰ 
ΜΒΙΟΙ 8 8εὲ ἐοτῖ ἰῇ ἢἰβ ερίβι1ε8. 81. 
ῬΑυ 8 “ ἀεοϊαγαιίουβ οὗ ἴῃς ἀϊνίηϊν οὗ 
1π6 Ετοζπαὶ ϑοη δῖα ποῖ ςἐμάϊεά, 88 
ΕἸ οοῖς δάση 8 τπδὶ τῆ ϊ8 νου θα ἰΓ τῆς 
ΕΑΝ. τεπάοσίπρ (Ομ γ ργεαί Οοά αμὰ 
δαυΐοιιῦ, ϑεσμς Ολγὶς) Ὀε δἀοριεᾶ. Τὸ 
τη 15 1 τᾶν ὃς δάάδά παῖ (ῃς Νεγβίοηβ, 
ψίτ τῆς εχοεριίοη οἱ τῆς ΑοἰΠίορίς, ἀρτες 
νι ΕΝ Δ. ΕἸ]. οἰτεβ οαυ ἴῃς οἵπος 
δἰάβς, οὔ δηϊε- Νίσεηθ νυείοσα, ΟἹ 6πὶ. 
ΑΙεχ., Ῥγοίγεῤί. 87, διὰ Ηἰἱἰρροϊγίαβ, 
--αυοιεά Ὁγν ΝΜ ογάδβινοτιἢ---βεβίεθ {Π68 
δτελὶ Ὀὰ1Κ οὗ {πε ροβι-Νίσθεης ἐδίμεσβ. 
Ἴπμε τεχὶ ἰδ οπα ννὩοἢ ννουἱὰ βιεῖκε (ἢς 
ἐγε οὗ ἃ τεδᾶες ἴοὸ Ψῇοβε οοπβοίουβπεβδ 
τις Ατίδη σοπισονοβυ ννᾶ8 ργεβεηῖ; δυΐ 
{ ἰΒ ϑαῖε ἴο ϑδᾶν τῆδι [ἢ ἰἰ ἢδὰ γεδὰ τοῦ 
σωτῆρος, ἴμε μεγάλον νουϊὰ ἢᾶνε εχ- 
οἰϊεὰ πο ςοτηπιθηῖ, ΟοΟηβδαυθητν ἴδ 
Ῥαργτὶ (411 νἱῖ. κ.}.) οἰϊοὰ ὃγ ]. Η. Μου!- 
ἴοη (Ογανιριαν, νοὶ. ἴ. Ρ. 84) ““ΨΒΟΒ 
αἰεὶ τῃς τγαηϑίδιίοη Ομ ργεαί Οοἀ ανά 
ϑαυΐοι 88 ουγγεηῖ ἀπιοηρ Οτεεκ-ϑροδίο- 
ἱπα ΟΠ βεῖδῃβ᾽᾿᾿ τε ἴοο ἰδῖς 85 συϊὰεβ ἴο 
8:1. Ῥαδυϊ 8 τηεδηίηρ πεῖε. Ὑῆε βἰπηλς 
τοῦ] ἐπὶ ἰπ 2 Ρείες ἷ. σ πιυβὲ ὕῬε ἀϊβουββθά 
Ἰπάερεπάεην. Αἱ Ἰ᾿εδβῖ, Ἄνθη ἰξ ἴξ ὃς 
διαπιεὰ παῖ ἴῃς ἘΝ. πεζὰ 8 οοτζεςῖ, 
δηὰ παι 2 Ρεῖεσ ἴ. 1 8 ἂπ Ἔεχδαιηρὶς οὗ τῆς 
τταηβέδεσεηςς ἴο ΟἸγίβε οὐ {πε ἰδηρυαρε 
υϑεὰ οἵ ἀεϊβεά Κίπρβ “ἴῃ Πα ῬῬχὶ δηὰ 
ἰηβογίριίοπβ οἵ Ῥιοϊεπγδὶς ἀπ ἰτηρεσίδὶ 
εἰπγε8,᾽" ὄ 1 ἄοεδβ ποῖ οἱ ον ἐμαὶ ἴῃς βαπὶδ 
δοςουπηῖΐ πιυϑὲ Ὀς ρίνεη οἵ Τίξ. ἰΐ. 13. 

νεῖ. 14- ὃς κεν ἑαντὸν κιτιλ.: 
866 ποῖς οπ χ Τίπι. ἱΐ. 6. Α8 αἰγεδάυν 
οὐϑβεγνεά, 8 18 8Δη δρρεδὶ ἔγοπῃ ἴ8ε σοη- 
βίγαϊπίπρ 'ονα οἵ Ογιβὲ ἴο ἔπε γεβροπά- 
πᾷ ἴονε οἵ τηδη. 

λντρώσηται: ἀεἰδυεγ. Τῆς Ἰδηρύυασε 
͵ἰ8 Ὀοτγοννεά ἔγοπι Ῥβδὶπὶ οχχίχ. (οχχχ). 8 
αὐτὸς λυτρώσεται τὸν ᾿Ισραὴλ ἐκ πασῶν 
τῶν ἀνομιῶν αὐτοῦ. ΤὨς πηδίετία! δὺρ- 
Ρ᾽ἰεᾶ Ὀγ τηῖβ ραββαρα ἴος ἃ ἀϊβουββδίοῃ οὗ 
186 Αἰοπεπιθηῖ ἱεςουίαϊπεῦ ἱπξδυκεν “.. 

ὧν, ποῖ ἰπῃ υτρώσηται. . 8εὲ ἢελη 
ἡρτις 6 ἘοδίπβοηΒ ποῖς οχ Ἐρῇ. ἰ. 14. 

ἀνομίας: Ζιαιοί ἐς: μέ55 'ἴ8 ἴῃς Θδββεηςα 
οἵ βἰη (τι [μη 11. 4), 8ε ἀβϑεγίίοη 88 ορ- 
Ῥοβεὰ ἰὸ 58εἰ -δαογίῆος ννῃϊς ἢ 18 ἴονε. 
ἵμονα, νη ϊοἢ ἰ8 βεἰ ιβδογίῆος, 8 ἃ ἀϊ1880]- 
νεηὶ οὗ 58εἰ βϑεγίίοη οἵ βίη. Απὰ ἴο 
ψῆδι ἄεστες βοενεσ ψγὲ Δ|1ονν ἴῃς ἰονε οὗ 
Ομ γίβι ἰο ορεζγαῖα 885 ἃ ςοπίσζοὶ ἶπῷ Ρτὶπ- 
εἰρὶς πους ᾿να8, ἴο ἴμδὶ ἄθρτεα ννα ἅσε 
ἀεϊϊνετεά ἔτοπὶ ἀνομία, 2485 ἃπ ορροβίηρ 
ςοπίγοϊηρ Ῥσιποὶρὶς. 

καθαρίσῃ ἑαντῷ λαόν: ΤὨΐΒ ἰ8 ἃ ῥτερ- 
πδηῖὶ Ἴχρσζοββίοη ἔοσ “ βυγ Ὗ δηά 80 πιᾶκα 
τμεπὶ δὲ το Ὀς Βἰβ ρεορὶς ᾿᾿. 85:1. Ραὺ] μδ8 
ἴῃ πιὰ ΕΖεκ. χχχνὶϊ. 23, “1 ν"}}} βανὲ 
τπεπὶ οὖἱ οὗ 411] «πεῖς ἀννε! Πρ ὉΙΆΤΕΝ, 
ὙδΒεσεῖίη ἴεν Βᾶνε βίηπεά, δηὰ ν"}] 
οἴεδηβε τ δπὶ: 80 8881] {πεν ὃς τῇΥ ῬΘΟρΙς, 
ἃηά 1 Ψ|}} 6 ιμεὶς αοά᾽", ῥύσομαι 
αὐτοὺς ἀπὸ πασῶν τῶν ἀνομιῶν αὐτῶν 
ὧν ἡμάρτοσαν ἐν αὐταῖς, καὶ καθαριῶ 
αὐτοὺς καὶ ἔσονταί μοι εἰς λαὸν, κιτιλ. 
ὙΒεῖς ἰ8β ἱπ καθαρ, 8ὴ δἰ! υβίοπ ἴὸ 
Ἡοῖγν Βαρείβσι, νυν ῃῖς ἢ 18. ἐχρ ἰοὶε ἴῃ 11, 5. 
ΟΠ. Ἐρῇ. ν. 26, ἵνα αὐτὴν ἂγ' καθα- 
ρίσας τῷ λοντρῷ τοῦ ὕδατος ἐν ῥήματι. 

λαὸν περιούσιον: ῥοῤνίμηι αοοοῥίαδέϊεηι 
Ὁ16.). 44 ῥεοῤῖα ἤον πὲς οτον ῥοςϑεςσίοη 

ἘΝῚ ἴἰ8 τῆς πιοάετη εαυίΐναϊεπὶ οὗ α ῥέσε- 
ἴαν ῥεοῤίε (Α.Ν.). λαὸς περιούσιος ἰδ 
ἰδ ΧΟ ἴοι δι" ὈΣ. Πρ 
ΤΑΣΆΠΒ “ἃ ναϊυεὰ ῥγορεγίγ, ἃ ρεου ας 
τσεάβυσο ᾽ (ῤῥεεμίξμπι), ἀπιὰ οσουτβ ἤτβι ἰπ 
Ἐχοάυβ χίχ. 5, “Ὑς 8841} ὃς ἃ ρεουϊίδς 
ἐγεᾶβασε ὑπίο πλα.᾿" Ἡετσε τῆς ΓΧΧ ἱπβογῖβ 
λαός, ροββίδ]ν ἔτοπι ἴῃς τοίεσεμοςβ ἰῃ 

Ῥεας,, ἰῃ νν εἰς τῆς ςοταδ᾽ παΐίου πο 

ἷβ ἔουπά, ΣὙἸΔΌ δἴοπε ὁσουγβ ἴῃ 
ΠΣ ἐν τεν 17 (εἰς ἐξ πρανεῖ ἀπά ἴῃ 
Ρβ, Ἴχχχν. 4 (εἰς περιονσιασμόν). ΤῊΣ 
ΤΧΧ οἵ Μαὶ. 113, χ7 ἴδ εοποθὰ ἰπ Ερᾷ. ἱ. 
14, εἰς ἀπολύτρωσιν τῆς περιποιήσεως, 
(πεσε 8εεὲ Πεᾶπ Ατηϊίαρε Ἐοδίπβοη 5 
ποῖς) ἀπά χ Ρεῖ. ἱϊ. ο, λαὸς εἰς περιποίησιν, 
ἴῃ ΨὨΙοἢ λαός 8 Δ τεπχίπίδοεπος οὗἉ ἴδς 
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15. ταῦτα λάλει καὶ πι Εχοὰ. 
Χ ν παρακάλει καὶ ἔλεγχε μετὰ πάσης " ἐπιταγῆς μηδείς σου “ περι- Σχϊ!! 2, 

φρονείτω. 
Ὅεαι. νἱΐ. 
6, χὶν. 2, 
χχνΐ. 18. 

11... τ. " Ὑπομίμνησκε αὐτοὺς " ἀρχαῖς 1 "“ ἐξουσίαις ὑποτάσσε- ἡ Αεἰδ χχί. 
σθαι, “ πειθαρχεῖν, "΄ πρὸς " πᾶν "" ἔργον "5 ἀγαθὸν “ἑτοίμους εἶναι, 
2. μηδένα βλασφημεῖν, " ἀμάχους εἶναι, " ἐπιεικεῖς, πᾶσαν ' ἐνδεικ- 

20, χχὶϊΐ. 3, 
1 . χὶν, 
12, ΟΔἱ. ἱ. 
14,1 Ρεῖ. 
ἀπε 

νυμένους ἢ πραύτητα πρὸς πάντας ἀνθρώπους. 3. Ἦμεν γάρ ποτε οϑεεὶ Τίη 
ἀν σ. καὶ ἡμεῖς ' ἀνόητοι, " ἀπειθεῖς, " πλανώμενοι, " δουλεύοντες " ἐπιθυ- ρῚ ὦό;. νὴ, 

4 Μεςος. νἱ. ο, χῖν. 1: ΟὨΪγ. 
Ογῶ. χἰϊί. σ, 2, 3. 

τ Τί. ἰΐ, το. 
τ Τίπι. νἱ. ο. 

Ῥ 2 Τίσω. 1. 6. 

Β ὅεεσ Τί, 1]. 5 
τῷ 2 Τίω. ϊ,. 2, Τίς. ἱ, 

ἃ ϑὲεε 2 Τί π,. ἰΐ. 14. 
ἃ Αςῖἴδ ν. 29, 32, χχνίϊ. 21. 

Ἶ 8ε6 2 Τίτω. ἷν. 14. 
16, εἴς. 

6,2 Οοτ: 
νἱ. 8. 

Ὁ ΓΌΚα χίϊ, τ, χχ. 20. ς [ὑκὸ χχῆΐ, 7, 
ε 8ες 2 Τίπι. ἰΐ. 2:. {ἱ Ρεῖ. ἰΐ, 15. 5εε 

, Κ 866 2 Τίπι. ἰΐ. 25. ἦξεε 
Ὡ ὅ8ὲες 2 Τίπ,. ἰἰϊ. 13. ο ἔοι. νἱ. 6. 

11ῃ8. καὶ ὈΞΚΙ;Ρ, ἀἁ, ε, ἢ, πιϑ4, νΒ.» Βγτζ., ΒΟΉ.., ἀπ. 

1 ΧΧ οὗ τδε ραββᾶρεβ ἰη Εχοά, δπὰ Ὀδυϊ. 
Ῥεῖβᾶρβ περιούσιος τεξεῖβ ἴο (πε ἰγεάβυγε 
88 ἰαϊά ἀρ, ννὯ1]6 περιποίησις τείετε τὸ ἰξ 
ἃ8 δοαυϊτοά. 

ζηλωτὴν καλῶν ἔργων : 8ες ἘΕΡΏ. ἰϊ, τὸ; 
: Ῥεῖ. ἰ. 15; Ηεῦ. χ, 24. 

Μετ. 15. ϑεεοπὶ Τίπι. ἵν. 12. 
ταῦτα ἰ5 Ὀεξί ςοηπεοῖεςα νἱἢ λάλει 

οηΐυ, δηά γεξεστεὰ το ἴῃς ροβίεἶνε ἰπβίγυς- 
τίοῃβ οἵ οδδρ. ἰϊ., “τῆς τπηρβ νος ἢ Ῥεδὶ 
τε δουπάὰ ἀοςισίης᾽""; ΨὮ116 π΄ άλει 
δηᾶ ἔλεγχε τερτεβεηῖ ἴῃς ἔνο τδιη ἕμηςο- 
τίοπβ οἱ ἴῃς ραβίοσ. ϑὲεεὶ. 9. 

ἐπιταγῆς: σμέλογτέν, ἐνιῤεγίο; πάσης 
ἐπιτο: ἐπ ἐλα πιοσέ αμίκονἐἑαϊσε πα Ή ΜΕΥ 
ῥοτείδίε; ποῖ ἴο Ὀε οοπηεοῖοά νν ἢ ἔλεγχε 
οπΪγ. 

ηδείς σον περιφρονείτω: Δηοίῃει ΜὙΆΥ 
οἵ βαγίη πάσης ἐπιταγῆς. 0 
ποέ ῥεγημ ἐπὴπε αμίκονὲν ἰο δὲ ἀεεῤῥδεά, 
Β: εοπείδίομί. ϑεεὶ Τίη). ἱν. 12. 

ΟΗΆΡΤΕΚ [1].ϑοὺὔὸὺνν. 1-2. Α8 γοὺς 
Οτεΐδη (Οἱϊκ ἂσε πδίυσα!ν ἱπισδοίδοῖὶς, 
Ὀὲ σαγεῖῃ ἴο ἱπβίβεὲ ου οδεάϊεηςς ἴο δε 
οοηδετυτεά δυϊδοσίεεβ, πὰ οἡ ἴδε πηδίη- 
ἴεπᾶηςς οὗ ἐπ ἐπάν τεϊδιίοηβ νυν ποη- 
ΟὨΒ τ βεϊδηβ. 

νεῖν. τ. ΜΙ τπεβε ἱπείσυςτοῃβ 48 ἴο 
ἅἄσιν ἰοννατάβ οἷν! δυϊμοσν, σοπηρᾶσα 
Εοπι. ΧΙΪ Σ Σ44., 1 Ῥεῖ. ἴΐ. 13 544. Ιζ ἰδ 
Ῥειδδρβ 5ἰρηίποδης οὗ ἴῃς ἀϊῆεζεηςς Ὀ6- 
ἔνεεη Οτγεῖε δηά τῆς ρεονίπος οὗ Αβίβ, ἃ5 
ταρατὰβ τεβρεοὶ ἴοσ ἴανν, μι ἱπ σ Τίπι. 
11. 1-3, ΓεΆβοηΒ ἅγε ρίνεη Ὧν νὰ βδῃουϊὰ 
Ῥεᾶν ἔοσς συ ϊεγβ, ν Ὦ116 παγα τπε πιοσα εἶς- 
ταεπίδγυ ἀυτν οὗ οδεάϊεπος 8 επ)οϊηεὰ, 
Ῥοϊγθίυβ (νὶ. 46. 9) τεπιᾶγκβ ου ἴῃε βεάϊ- 
τίουβ σπαγᾶςίεσ οἵ ἴῃς Οτεΐδηβ. 
ὑπομίμνησκε: 8εςε ποῖε οη 2 Τίτ,. ἰΐ. 

14. 
ἀρχαῖς: ἀρχαί ἀπά ἐξουσίαι 8τε 

ςουρίεᾶ ἰπ 1818 δεπδε ἴῃ [χυκς χίΐ. 11; 

ἀρχή δηὰ ἐξουσία ἰπ πε αὐδίταςι, {0κΚὲ 
χχ, 25ὅ. Τῇε ἴψὸ Ψοσάβ ὅγε Ἴουρὶεᾶ 
ἰορεῖμες 88 ΠΑπΊ68 ὺσ σϑηκδ οὗ δηρεὶς ἰπ 
ἘρὮ. 11. το, νί. 12, Οο]. ἱ. τ6, 1ἷ. το, 
15; ΨΠ δύναμις, τ Οοτ. χν. 24, ΕΡΗ. ἱ. 
21; ἀρχαί, αἴοης, Εοπι. νἱῖ!. 38. 

πειθαρχεῖν: (αϊείο οδεάϊγε) ἰΒ Ὀεδβὲ 
τᾶκεη δὺβοϊ τευ, ἀπά νὴ ἃ ψιάοτ γείεσ- 
ἔπος ἰμβᾶπ [πε ρῥγεσεάϊηρ οἴδυδε ; ἑ.ς., 
ἉΒΈ, ἰο δὲ οδεάϊεπέ, ταϊτῆες ᾿ΏδΔη τπογεῖν 
ἐο οδεγ »παρὶπίγαίες (Α.Ν.). 
τρὸς πᾶν ἔργον ἀγαθόν. ὅ8εε τεῆ. 

ΕἸ. 2. ονς . . . ἐπιεικεῖς; 
οουρ]εὰ 88 αηυδ᾽ἐποδιίοηβ οὗ (πε ερίβοο- 
Ῥυδβ, τ Τίπ,. 11]. 3. 
πᾶσαν πραύτητα : ἐλε ργεαίεεέ ῥοΞεἰ δὶς 

»ιδελμέθς. (οτήρασε ἘρΡὮ. ἱν. 2; σ Ῥεῖ. 
11, 15. 

γν. 3-7. Οτεΐδηβ Ψη0 Πεᾶσ [ἢ]18 Ἔρίβιϊα 
πεεὰ ποῖ ἔεεῖϊ ἢυτί 88 ἰπουρἢ 1 Μέσα 
τοϊηκίης οὗ τπεὲπὶ ἢ δχοεριίομδὶ 
βενεγίιγ. ὅνε ννεγε βδυςἢ ουγβεῖνεβ ὑπ} 
ΜῈ σαπὶς ἴο Κπονν ἴδε ἴονα οἵ σοά, υη- 
τπλετί το δηὰ βανὶηρ δηὰ βαποιϊγίηρ δπά 
Ῥεχίεοςτίπε. 

Ψνες. 3. ἦμεν γάρ ποτε καὶ ἡμεῖς : 
Τῆς σοππεχίοη 5: γοὺ πεεὰ ποῖ βυρ- 
Ῥοβε δαὶ ἰξ ἰδ πορεΐεββ ἴο ἱπιδρίπε 
ἴδαι τ8εβὲ νὰ Οτείδπ (οἱκ σἂπ ὃς τε- 
οἰαίπιεά, Με οὐυζβεῖνεβ ἂγσὲ ἃ ᾿ἰνίηρ 
Ριοοῦ οὗ τδε ροννες οὔ αοά᾽β ρτδςβ. 
Ἐρᾷ. 1ϊ. 3 544. 18 Δη εχδςῖ ρδσδὶ!εῖ. Οὐ. 
ἃ18δο σ Οοσ. νὶ. τσ, Ερᾷ. ν. 8, Οοἱ. ἐἰϊ. 7, 
: οΣ ἶν. 3. Η τῇ 

γόητοι: ἐπείῥῥεπέος, ζοοϊἑδκ, ἴῃ τΒ 6 
8εῆβε ἴῃ πρρρθω ἡ ἰ8 υδεᾶ ἰπ 
Ῥτονοσῦβ (6.5. χνῖϊ. 28), τοῤέλομὲ μπάεν- 
σίαπάΐηρ ο7 ἐῤὶγίίμαὶ ἐπίπρΞ. 

πλανώμενοι: ὙΠε ΔηΔΙΟΡΥ οὗὨ 2 Τίπι. 
1 13 δυρξεεῖβ ταὶ (8 8 ρϑβδβίνς, 
ἀεφεεὶυφά, ποῖ πευῖες, ἐγγαπίες (Να]ρ.), 
τπουρῇ οὗ οουτβε ἴπεῖε δῖα ΤΊΔΗΥ Εχ- 
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4 Τκο νἱ!!, μίαις καὶ ᾿ ἡδοναῖς " ποικίλαις, ἐν " κακίᾳ καὶ "φθόνῳ " διάγοντες, 
14, }45.1ν. 
1,3, 2 
Ρεῖ. 1ἴ.13. 

" στυγητοί, " μισοῦντες " ἀλλήλους. 4. ὅτε δὲ ἡ “ χρηστότης καὶ ἡ 

τ οπι. ἱ, 29, Ὑ φιλανθρωπία " ἐπεφάνη τοῦ " σωτῆρος "ἡμῶν "Θεοῦ, ς. οὐκ ἐξ ἔργων 
Ῥεῖ. ἑα. ὼ ᾿ 

αϑεες Τίπι τῶν ἐν δικαιοσύνῃ 
ἰϊ, 4. 

ἃ 1 ἐποιήσαμεν ἡμεῖς ἀλλὰ "κατὰ "τὸ " αὐτοῦ 

(ξτε οοἱγ, ᾿ ἔλεος 2 ἔσωσεν ἡμᾶς διὰ ὃ "λουτροῦ " παλινγενεσίας καὶ " ἀνακαι- 
πο ΧΧ. 

υ Μαῖίιχχίν. 
ν Εοπι. ἰΐ. 4, χὶ. 22 ἐδν., ἘΡΏἘ. ἰΐ, 7 (Ῥαὺὶ εἰδενέβεγε 4. {{π|65). 1ο. 

Ν.Τ. Εβι. (1). 2 Μεος. (2), ᾿Σ Μερς ὦ Μεες. (2). χ 
ἷ. 3. Η͂ ον. 26 ΟὨΪγ, 
οαἶγ, οὶ ἔχκ. 

Δ ὧν ΟΡΌΟΚΙ,Ρ. 

ἈΠΊΡεϑ οὗ τ818 ἴδιες βδεῆϑὲ ἰπ ἴδε 
Ν.Τ. 
ποικίλαις : ὅεε ποῖε οη 2 Τίπ,. ἱϊϊ. 6. 
διάγοντες : 5ς βίον, 88 ἰῃ τ Τίπι. ἰΐ. 2. 

τοί κιτιλ.: οὐαδίϊες, οἀϊεπίσς 
ἑπυΐοονι ( αὶς.). ΤῊϊδβ πιᾶγκβ ἴῃς βίαρε 
οἵ ἀερταάλιίοη, Ρείογε 1: θεσοσλεδ Βορε- 
ἰε88: Ψ θη νὶςε ὈεσοπΊεβ οἀΐουβ ἴο ἴῃς 
νἱςίουβ, βιδηβ ἃ 861-ςοηξεβεοςά ἐαί!αγε το 
Ρρτοάυςε Παρρίπεββ. 

ψετ. 4. χρηστότης καὶ φιλανθρωπία: 
(δομπὶρπμίίας . .. πμηιαμ απ) ἰδ ἃ Τοοη- 
βίδηϊ σοπιρὶπδιίοη ἱπ αἀτεεκ. 86:6 ΣΤ ΔΩ͂ 
Ἐχδιιρὶςβ βυρριἰεὰ Ὁν Εἰεϊά. Ηδξτχε ἴὶ εχ- 
ῬΙεβ565 ἴπε ποκίοῃ οὔ Ϊοδη ᾿ἰϊ. τ6, οὕτως 
γὰρ ἠγάπησεν ὁ θεὸς τὸν κόσμον κιτ.λ. 
δηά οὗ Ερἢ. 1ϊ. 4-6. Ῥεγῆδρβ 4180, 88 
νου ϑοάςεῃ βυρρεϑίβ, ἴῃς κίπάηςεββ οὗ αοὰ 
ἰ8 Βεγε ςοηιζαβιίεά νἱτἢ ἴῃς ἀπκίπάπεββ οὗ 
τῆεῃ ἴο δϑςῇ οἵἴπασγ; οὗ. ΕΡΏἢ. ἱν. 31, 32. 

ότης ἰ5. 4 Ραυ!ης ᾿νογά, υϑεά οὗ 
οἷ Αἶβο ἴῃ σεῦ. φιλανθρωπία ἰ5 εβρεςῖ- 
ΔΙΙῪ υβεὰ οὗ (ἢε Ὀεπεῆοσεης ἐεεϊϊηγβ οὗ 
ἀϊνῖπε Ὀεΐηρ5 τονναγὰβ πηδη ; ποτε σῶσε! Υ 
οὗ τῆς τεϊδιίοπβ δεῖνγεθη τῆᾶῃ δηά τηδῃ, 
85 ἴῃ Αςῖβ χχνυΐ. 2. ΐορεπεβ [Δεσί., 
ᾳυοῖεά Ὀγ ΑΙΠ,, ἀϊδιϊηρυΐβηε8 τῆτες Κίηάδ 
οἵ φιλανθρ. (1) ψεπίδ! εν οὐὗἨ πιᾶπῃεσ, 
(2) μεϊρέμ!πεββ, (3) βοοί δ Πν. 

πεφάνη : ὅεε ποῖς οη σἵ Τίπι. νὶἷ. 14. 
τοῦ σωτῆρος ἡμῶν θεοῦ : θεοῦ, 45 ἰπ ὶ. 

3» ἰΐ. το, 15 ερεχερεῖίςδὶ οὗ σωτῆρος. 
νεῖ. 5. Τῆς ἡμεῖς ἀπά ἡμᾶς τεῖες ἴο 

ἴῃε βᾶπ)ε Ῥεζβϑοπβ 88 ἴποβε τηεπιϊοηςά ἱπ 
νεζβα 3, ἐ.6., τῆς ἀροβιῖεβ ἀπὰ (ἢοβε ψῆο 
δανα πὰ ἃ ιπη δα ἐχρεζίεσποο. Τῆς 
ΨΟΙΒ6 ΤἼΔΥ Ὀς Ραγδρῃγαβεά 88 ἃ βίδῖε- 
τηεηὶ οὗ ἴδοις τἢυβ.:--αοἀ βανεά υβ ὈῪ 
Βαριίβπ), νυ μϊςἢ ἰηνοῖνεϑ ἔνῸ σοπηρ] επλθη- 
ΤΔΙΥ Ργοσεββεβ, (α) ἴπ6 σεζεπιοην ἰΐβε 
ΨΒΙΟΝ πᾶσί ἴῃς δοίυδὶ πχοπιδης ἴῃ τἰπιε 
οἵ τὴς πὲνν δίσιἢ, δηὰ (δ) τῆς ἀαὶϊγ, 
ΒουΣὶγ, πιουλ ΠΕ τεπενίης οὗ ἴῃς ΗΟΙΪΥ 
ϑρίσις, ὈγῪ ᾿ν δίς πε βρίγίτυδὶ 1Π{π 18 δὰ- 
Ροτίεά δηὰ ἔοϑβιογεά δηά ἱπογεδδεᾶ. Απά 
τῆς πιονίηρ ουδε οὗ 1 ͵8 ἐχοεοάϊηρ κὶπά- 
πε88 οὗ αοά ννᾶβ ποῖ δὴν πιεσῖ[8 οὗ οὖζ 
ονῃ, δὰϊ Ηἰ5 πιεγον 

“Τ., Οδηι. ἷν. 4, νἱ. 
ς οαι. χὶΐ. 2 οἷν, οοἱ υχ' 

ν Αςίδ χχνὶϊϊ. 2 ΟὨΪγ, 
τίς. 11, τα. Υ ϑοε: Τίπ,. ἱ. ᾿. ΖιΡει. 
Ἐσςοϊαβ. χχχί. (χχχὶν.) 25. Ὁ Μαῖι. χίχ, 28 

Χ 2 Οος. ἰν. τό, Οοἱ. ᾿ἰϊ. το. 

3 τὸν .. . ἔλεον ὨΡΟΚΙ,. 8 [η8. τοῦ Α. 

οὐκ ἐξ ἔργων : ἐκ Πεῖα, 48 ἰη Εοπὶ ἰ{ΐ. 
30, ἔχρίεββεβ ἴδε ϑουζοβθ. 8ες ῖβο ἴδ 6 
επιρηδιὶς τερεϊπίοη ἱπ (δ]. ἱϊ. τ6 οὗ οὐκ 
ἐξ ἔργων νόμου. Τῆε δικαιοσύνη Βεῖε 
ἰ8 τῇσι νος ἢ ̓νε σᾶῃ 081} οὐ οὐγῃ, ἡ ἐκ 
γόμον (ΡΏ1). {11, 9). [18 εχίβιεπος 898 
δικαιοσύνη πιυδὲ ποῖ ὃε ἀεπίεά ; δυῖ 
ἷξ ἄοεβ ποῖ ρδ88 48 οὐγγεπὶ οοίπ ἴῃ ἰδ ς 
κιηράοπι οὗ αοἄ. [τ δδβ ἱπάοεδ πο 
βανηρ ναῖε ψηδίενοι. Αοσοογάϊησ!ν 
τῆοτε 8 πὸ αυεδβίίοη ἤεζε 45 ἴο μειβὸν 
ν- ἀϊά, οὐ ἀϊὰ ποῖ ἀο, ψψοσκβ νος ἢ ἅσα 
ἐν δικαιοσύνῃ. “Νοῖ τῆς ἰάδουτβ οὗ τῇν 
μαπάβ οδὴ (ἸΠ] Τὰν ἰνν8 ἀεπιδαπάβ.᾽ 
ϑ8ες ποῖςε ου 2 Τίπι. 1. 9. 

Βεηρεῖ, οοπιραγίηρ δα. ἰχ. 5, τϑίθσβ 
τῆς περδῖϊνε ἴο Ἔδοῖ τέγη ἴῃ τῃς οἴδυβε : 
νὰ δαὰ ποῖ Ὀεδη ἐν δικ.; νε δὰ ποῖ 
ἄοπε ἔργα ἐν δικ.; ψε παὰ πο ψοτκβ 
«σου ΠΟ Με ςουἹά ὈΕ βανεά. Βαϊ 
118 ἐχερεβὶβ 15 ἴ00 πιυςἢ αβεςιοὰ Ὁν δα 
οοπίτονεογείεβ οὗ ἴῃς βἰχίδεπιἢῃ οεπίυγγ. 
Τῆς ΑΟΝ΄, τολίελ τοε λαῦόέ ἄοηε, οσου- 
ἔχδεβ ἴῃς τπουρῆς Ὁν ἃ βυρρεβείοη ἐμὰς 
τὰς νψνοσκβ σείεσεά ἴὸ ἂσε ἴῃοβε “ δέϊεσ 
7υϑεϊδοδείοπ ᾿". 

τῶν ἐν δικαιοσύνῃ : δικαιοσύνη ἰ5 (πε 
δΡἤεῖς ἴῃ ΨΠΙΟἢ ἴπ6 οσκβ ψγεγα ἄρῃς, 
πὰ το ψνΒϊοἢ τΠΟΥ ἃγα γε ιεά. 
κατὰ ἔλεος : Τῆς ΡΒγδβεοϊ συ 

ἰβ Ὀοτσονοὰ ἰτοπὶ Ῥβ. ον]. (οἶχ.) 26, 
σῶσόν με κατὰ τὸ μέγα ἔλεός σον. α 
τειλδσκαῦϊε Ῥαγδὶ οὶ ἰ8 ζυγπίβῃεά ὈΥΣ 
Ῥεῖ. 1. 3, ὁ κατὰ τὸ πολὺ αὐτοῦ ἕλεος 
ἀναγεννήσας ἡμᾶς ; ἀπά 4180 Ὁγ 2 Ἐδάτ. 
νἱϊ. 32, “ον ἰἦ τῆου Παδβὲ ἃ ἀεβίγα ἴὸ 
δᾶνε πιεσουὺ ὕροη 8, πεπ 5Π4ἷςῖ ἴῇου Ὀ6 
οδἰοὰ πιεγοίξα!, ἴο υ8, πατηεἶν, [παὶ ᾶνα 
πο ννοῦκβ οὗ γσὶ ρῃςεουβηςββ ᾿᾿. 

ἔσωσεν ἡμᾶς: Τῇε ΝΑΤ. 5εϊάοπι 
ἀϊνετίβ διίεπιίοῃ ἔγοπὶ ἴῃς τηδίπ ἰεββοη 
ἴο ὃς ἴδυρᾷι ἔγοηι εἰπια ἴο τἰπιε Ὀγ ποῖ- 
ἴῃ φυδ]πορίίοηβ, ὄνεῃ Ποο ββΑΥ ΟΠα8. 
Ηετε 8:1. Ῥϑυ] 8 βρεδίκίηρ' οἷν δρουΐῖ ἴῃ 6 
εἰϊοίεπε δηά ἱπβίγυπηθπῖαὶ ἀπὰ ἔοσγπιδὶ 
οϑυ 868 οὗἩ βαϊναίίοη, νους δὴν τπουρπὶ 
οὗ πιᾶπ᾿ 8 ρατὶ ἴῃ ςο-ορεζαιϊίοη νυν αοά. 
11 15. δ ννῆςξη τεδοπίης ἴδε ῥγϊποὶρ᾽εβ οὗ 
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γνώσεως ' Πνεύματος ᾿Αγίου, 6. οὗ “Ἥ ἐξέχεεν ἐφ᾽ ἡμᾶς " πλουσίως διὰ ἀ Αεἰε 1! 17, 

“Ἰησοῦ “Χριστοῦ ἢ τοῦ ' σωτῆρος ἡμῶν, 7. ἵνα " δικαιωθέντες " τῇ ἘΝ 

᾿- ἐκείνου δ χάριτι ἢ κληρονόμοι γενηθῶμεν 2 κατ᾽ ' ἐλπίδα '" ζωῆς ε8φετ Τίαι. 
ἐκ 

αν. ἱ, τό. 18εε 1: Τίγα. ἰ. 15. 

115. διὰ Ὀ "ἘΔ, ἀἁ, ε, δ. 

τιεομδηΐοβ, νγεὲ ἄο ποῖ σοηπίυβε δε ὃε- 
Εἰππεγ᾽β πιϊπὰ ὈῪ πιδκίπρ δἰοννβηςεβ ἔος 
ἐπςτίοη, εἰς. Ηδετζα, 45 ἰπ ἔοπι. νὶἱ. δπὰ 
χα Ῥεῖ. 11}. 21, ἴξ ἰ8 ἀββυπηεά ἴπᾶὶ πιᾶῃ οο- 
ορεγαῖεβ ἢ αοά ἴῃ ἴδε ννοτῖκ οὗ δίβ 
ΟΝ ἢ βαϊναϊίΊοῃ. Οπ {πὸ ἔογος οὗ ἴδε 
δοτίβι, ἔσωσεν, βεε ποῖς ου σ Τίπι. ἰΐ. 4. 

λοντροῦ: ἐλε τσαϑλὲπρ. λοντρόν 
ΤΩΔῪ τῆεδῃ ἴδε τσαΐοῦ τισεὰ 707 τσαςκίηρ, 
οζς ἐλε ῥγοοόδς εἰσεῖ οὗ τοαςλιέηρ. Τῆς 
ἘΝ πὶ. ἰαυεν Μουϊὰ ὈῬςῈ λονυτήρ. 86ε 
Βεδη Ασηγίιαρε οί πβοπ’ 5 ποῖα οα ΕΡῇἢ. 
ν. 26. 

παλινγενεσίας: ΤἼΐβΒ ἀεῆπεβ ἴπ6 πᾶ- 
ἴυτε οὗ τὴς λοντρόν ψῃϊς αοἁ επιρίουβ 
85 Ηἰβ ἰηβιίσυτηδηι ἴῃ φἰοκαῖρε τῆς βαϊνα- 
τίοῃ οἵ πηδη ; ποῖ δΔηγ λοντρόν νῆδίενετ, 
Ὀυῖ ἐπᾶὶ οὗ πεῖν δίγτῖῃ. Ιξ 5 βιβῆοϊεπὶ 
ἴο οὔβεσνε δεγε ἴπδὲ πιυςῇ οὗ (ῃς σοη- 
Ἰσονεσϑυ δρουΐϊ γερεπεγαιίοη πυρῆς πᾶνς 
Ῥεεη δνοίάεά παὰ γῆεῃ κερὶ Ὀεΐογςε ἴδ επὶ 
τῆς Δηδίορυ οὗ πδίυγαδὶ διγίῃ, [ΟἹ] οννεᾶ 28 
ἴε ἰ8. ἱπητηςάϊδτεϊν, ποῖ Ὁν νἱβοτουβ πιδῃ- 
μΒοοά, Ρὰὶ Ὁγ ἱπίδλπου δηά οι ἀποοὰ ἀπά 
γουιῃ. 
ἀνακαινώσεως : Τῆε ρεηϊτῖνε ἀνακαι- 

γνώσεως ἀερεπάϑ οἡ διὰ (ννὩϊοὮ 5 ἀςίυ δ! 
ἰμηβοσίεὰ ἴῃ ἴδε Ηδγοίελη ϑγτείδο; 80 
ἘΙΝ.πὶ., απὰ ἰλγομρὶ, γεμεισὶπρ), ποῖ 
ΟΠ λοντροῦ, 248 Δρράτοπν ΜΝυΐρ., 267 
Ἰαυαέγπηι γερεμεγαἰξοπὶς εἰ γεμουαίἑοηὲς 
δῤίγέίμς ϑαποίέ, ἃ Βομ. Αστῃ., ξο]- 
Ἰοννεὰ ὉνΥ ΕΝ. Τῇε λοντρόν, ἐλ τσαϑὴ- 
ἐηρ, βεουγοβ ἃ οἰδαὶπιὶ οἡυ ἴπε Ηοὶγ ϑρίτις 
ἴοτ γεμεισΐηρ, Ἰυϑὲ 85 ὈΓΓΙΏ ρίνεβ ἃ ομ]ὰ 
ἃ οἷαί πὶ οἡ βοςίεςν ἔογ ἑοοὰ δηὰ βἤῃείϊξοσ; 
Ὀυϊ υπ|688 νὰ γε σοηρεϊ]οᾶ το ἀο οἵδεῖ- 
ννῖϑο, ἴτ ἰδ Ὀεβὲ τὸ Κεερ ἴδε ἔννο ποϊΐοπϑ 
ἀϊϑέποι. Βίτιῃ, πδίυγαὶ ογ βρίγίτυδὶ, πηυβὲ 
ὃς 4 ἀεβηίϊε ἔδει τακίηρς ρίδος δὶ ἃ ρϑᾶζγ- 
εἰσυϊας πιοπηεπῖ ; ΨΠαγεδβ τεπανήηρ ἰ8 
ὨΘΟΕΒΒΑΓΙΪΥ ἃ βυβεαυεης ργοσεβ8, σοῆ- 
ΒΙΔΠΕΥ ορετγαῖίηρ. ΜΊπουῖ ἐδῖ8 τεπον,- 
ἰπρ τῆς 11π τεοεϊνεά δὲ Ὀίτιἢ ἰ8 δὲ δεβὶ ἴῃ 
ἃ βιδλϊς οὗ βιβρεπβίοῃ. Τα τείΐεγεηςεβ 
ἴο ἀνακαίνωσις Δηά ἀνακαινοῦν, ἀπά τῃς 
βίη! τ ραββαρε, ΕΡὮ. ἱν. 23, βῃον δαὶ 
τῆς ἴογπὶβ ἅτε ἰννᾶυβ υδβεά οἵ [086 ννῇο 
ἃτε δεοίυδ!ν ἱνίηρ ἴῃς ΟἸἩ τί ϑιίδη [1ξδ. 

γες. 6. οὗ ἐξέχεεν : οεἰ ἰἰϊ. χ (11. 28) ἰ8 
ἴδε ραββαρε δ]υάεά το. ΟΛ ἱπ δάδϊειοα 

Ὁ Βου. ἷν. τ4, νἱϊἱ. τγ, Οἱ. ἐἰΐ. 29, ἱν. γ, Ηςδ. τ 17, 85. 1ΐ, 5. 

αἰωνίου. 8. ' Πιστὸς ' ὁ ' λόγος " καὶ περὶ τούτων 5 βούλομαί σε ε ξεε 2 Τίαι. 
1. 10. 

εΕ οι. 
ἱ Τίς, ἱ. 2. κ 5ε6 

τὸ ὅςεαι Τία,. ἰΐ. 8. 

3 γενώμεθα ΜΟΌΟΚΙ,. 

ἴο τεῆῖ. ρίνεη ἀῦονς, Αςίβ χ. 45, οπι. ν, 
5, Οδίὶ. ἱν. 6. Τῆς οὗ τεΐετβ οὗ σουτβα 
ἴο πνεύματ. ἀγ. ὉΥ αἰϊταςτίοη, ποὶ ἴο 
ἀνακαινώσεως. ΑΙ] ρἰἤβ οὗ τῆς ΗΟΙ͂Ὺ 
ϑρίτε δαὶ σοπλα σου ἢ [εβὺ8 ΟἾγίβῖ τα 
ἃ ςοπεϊπυδίϊοη οὗ ἴῃς Ρεπίεοοβίδὶ οι- 
Ῥουτίησ. Τῆς δογίδβε ἰ8 ἅἄιε ἴοὸ δὰ 
Αροβεῖςβ πουρδι οὗ ἴπδὶ οσςδβίοη, ἱ- 
του τὰς ἡμᾶς ΒῆοννΒ ἴα τῇς ἰπὶ- 
τηεάϊαϊε γεξεγεπος 18 ἴο ἴπ6 ἐχρεγίεηςα οὗ 
8:. Ραὺ] δηὰ οἵπεσς Ὁ γί βιίδηβ. 

διὰ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ : το ὃε ςοππεοῖεά 
ἢ ἐξέχεεν. ὅεε ]ομπ χν, 26, Αςῖβ ἰϊ, 
33. Το βηϊδμεά ψοσὶς οὗ 1εβϑ8 ΟἸγίδβε 
ΑΒ ἴῃς πεοαββᾶσυ ῥγθ- οηάϊιοη ἴο Ηἰβ 
εθυβίοη οὗ τῆς Ηοἱἷγ ϑρίτγι. 

Ψεῖ. 7. ἵνα, κιτολ.: [( ἴ8 ποῖ αυϊξα 
ςεγίδιπ, ννεῖδμες [18 Ἔχργεββοβ ἴῃς οὈ͵εος 
οἵ ἐξέχεεν ο᾽ οὗ ἔσωσεν. Τῆς ἴοππες 
ςοπποχίοη Ὀγίηρβ οὐδ Ὀεβὲ ἴῃς οἸϊπιαχ οὗ 
τῆς ραβϑᾶρε. κληρονόμοι τηλίκβ ἴπε 
δίρεβὲ ροϊπὶ ἴο νὨοἢ πλᾶη οδη δίϊδι 
ἰπ τηῖ8 [1{πῸὸ ὅ8ες τε. Τὰς ἵνὸ ῥγο- 
οεάϊηρ βίαρεβ ἂγὲ πιδικεὰ ὃν λοντρὸν 
παλινγενεσίας δΔηὶ ἀνακαίνωσις, τ» 11ς 
δικαι .«« χάριτι 8 Δπη ἐχρτεβϑίοῃ 
ἰῃ τῃφοϊορίοα! ἰδηρυαρε οὗ ἴδε βἰπιρίες 
κατὰ τὸ αὐτοῦ ἔλεος ἔσωσεν ἡμᾶς. Τῆε 
ἕταος ὈῪ ΨΨὨϊσἢ πιᾶπ 15 ̓ υ5:Πεα 18 Ὡβθ δ! 
Βροίεη οὗ 85 ἱμδῖ οἵ ἀοά τῆς Εδιποσ, Εουῃ. 
1. 24; δπὰ 80 ἐκείνον, ποὶ αὐτοῦ, ἰδ υβεά 
85 τοξεττίπρ ἴο ἴῃς τεπιοῖεσ δηϊεοεάεηῖ. 

κληρονόμοι : Αςοοτάϊηρ ἴο τε ΔπδΙΟΩΎ 
οὗ τε οἵδε ραββᾶρεϑ ννῆογε ἰξ ΟσοΌΓΒ, 
1818 νγογὰ ἰβ θεβϑὲ ἴδίκεῃ δρβοϊ υϊεῖὶν ; ογ, ἱξ 
ἴδε ποιίοπ πῦυδῖ δὲ σοτηρί εἰεᾶ, ννε τᾶ 
υπάετβιδπὰ θεοῦ. Ἴδε ἴετπὶ νου ποῖ 
ῃςοὰ δὴν εἰυςἀδιίοη ἴο οης οἵ 81. Ρδ}᾿ 8 
φοπιρᾶηυ. [1 ἰΒ 4180 δη ἀγρυπιεηὶ ἀραίηβί 
ςοπηεςῖίπρ κληρ. ζωῆς αἰωνίον (ἘΝ. πι) 
τπδῖ ἕλπις ζωῆς αἰωνίον οὐουτδ ἴῃ ἱ. 2; 
δηὰ αδί. ἰϊ. 29, κατ᾽ ἐπαγγελίαν κληρ.» 
8 ΡῬάγα!]]εὶ. 

νν. 8:11. Τὸ δυπὴ Ὡρ ψῆδὶ 1 δᾶνα 
Ὀεςδη βαγίηρ : Βεϊϊεῦ 'η αοὰ 18 ποῖ ἃ πιδῖ- 
ἴα οὗ Ἰβϑοτν οἵ οὗ βρεουϊδίίοπ, δυϊ οὗ 
Ρεδοῖῖςε; ἰδ πιυδὲ ὃς δοςοπιραπίε Ὁγ 
δοοά νοῖκβ. Ταὶβ ἴγὰς τεϊριοη υηΐτε8 
τῆς Βεδυκίξα! δηὰ ἴπε ργοβίδθ!ς. Οπ ἴδε 
οἴδες δαπά, ἔοο δὰ βρεςσυϊδιίοηβ πᾶ ςοῦ- 
ἱσονεγβίεβ δδουΐ (Ὡς ἰᾶνν ἃτὲ ργοβίεβ8 
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1 Τίπο, ἐς σ, ἡ διαβεβαιοῦσθαι, ἵνα " φροντίζωσιν " καλῶν " ἔργων " προΐστασθαι οἱ 
ὯΟΙ 

ΟἩετε εν, 4" πεπιστευκότες 1 "Θεῷ. "ταῦτά ἐστιν 2 "καλὰ καὶ ᾿ ὠφέλιμα τοῖς 

Τίνι. ἧϊ, τ., ἀνθρώποις. 9. " μωρὰς δὲ “" ζητήσεις καὶ “ γενεαλογίας καὶ ἔρεις ὃ 
δεεῚ ΤΊΣ. 

1ο. 
27, χίχ. 18, 

τ αεη. ἀντ (Εοπι. ἱν. 3, 64]. 1]. 6, 188. 1]. 23), 1 ]ΟὁΒῃ ν. το. 
δε σ Τίσῃ. νἱ. 4. 

γ ἤετγε οὐἷυ ἴῃ ἐδὶβ βεῆϑε (8βεε νεῖ. 13), θοῖ υχχ. 
5ἀ. ἰ.1ἱ, 158. χὶίν. το, } τ. ἐϊ. 8 οὩἱνυ. 

ἶν. 8. υ 2 Τί. ἰΐ. 23. ν 5. 

χχν ϊ!. 3, ΝΜ 
σα, ἘΡΏ. νὶ. 4, ὙΝ 154. χνὶ. 6 οῃϊγ. 

1 1ῃ8. τῷ τιοβὲ ουσδῖνεβ. 

᾿καὶ "μάχας "νομικὰς ᾽περιίστασο, εἰσὶν γὰρ " ἀνωφελεῖς καὶ μάταιοι. 

ν αἱρετικὸν ἄνθρωπον μετὰ μίαν καὶ δευτέραν “ νουθεσίαν “ 

5. 07. χ Τίσι. 11. 3. ἔϑεει Τία. 
Ἤ ὅεεῚ. Τίπ. ἱ. 4. Χ 8ὅεε 2 Τίπ,. ἰΐ. 23. 
2 8εε 2 Τίπ;. ἰΐ, 6. «4 Ηδοδ. νἱϊ. 18, Ῥτον 

ὉΉετε οὔ, ΟῚ ΧΧ. ετῷος. χῚ 

315. τὰ ὈΞ-ΚῚΡ, 

580 ΟΑΟΚΓΡ, ἁ, ς, ἔν, 8. πιθο, νᾷ, ὈΟὮ, Βυτγ, ἅγπὶ; ἔριν δ" [ὈετΕεταεν, ἐρειν), 
7εΐοπις οπος. 

4 μίαν νονθ. καὶ[ἢ) δεντ. ὈΞΕΕΤΟ [Ὁ ", ἅ, ε, καὶ δύο", Ε ; οπι. καὶ δεντέραν Μ55. 
Κπονῃ ἴο ]εγοπια, πι50, ἴγεπ, ἰδῖ., Ραπιρῃ. ἴδί., Ευΐ,, Τεῖῖ,, Ογρ., [υςϊξ,, Αὐρ.» 
Απλῦ., Απιδτϑῖ. 

δηᾶ ππρσγαοιῖςαι. Ὧο ποῖ ρδεῖευ ἰοηξ 
ψ ἢ ἃ σοηῆπηεὰ βομίβπιδιῖς. 1{ ἢς ἀοεβ 
ποῖ γίε]ά το οπς οσ ἴννο δάπιοῃϊ τ! οη8, ταὐεοῖ 
Ἠΐπὶ δτορεῖμες, [1 ἰδ θεγοπὰ γοὺσ ροννεσ 
ἴο βεῖ πἰπὶ τ ρδϊ. 

Ψες. 8. πιστὸς ὁ λόγος. Ηετε ἰΐ ἰδ 
ενίάεπε ὑπαὶ ὁ λόγος ἄοεβ ποῖ τεῖεσ ἴὸ 
ἃν ἰβοίαιεά ϑαυίηρ, θυῖ το ἴῃς ἀοοιτίηδὶ 
βἰδιεσηςπῖ ςοπιδίπεά ἴῃ νοσβεβ 4-7 τεργάςά 
88 Δ βίηρ!ε οοηςερῖ--ἂβδ Με, ἡ ἤεη να 
δρεᾶκ οὗ Τὰε Ιπεαγηαίζοη, βυτα ἊΡ ἴῃ οἣς 
τεσπὶ ἃ ἡ ΠοΙ͂Σ δγβῖεπι οὗ ἱμεο οδΥ --- 116 
τούτων τείετΒ ἴο ἴῃς νᾶτίουβ τορίοβ ἰῃ- 
ἀϊοδιςὰ ἱπ ἐπὶ βιδίοηςηῖ, ποὶ ἴο ἴῃς 
Ρτδςιίοδὶ ἰδαςδίηρ οὗἉ 1ϊ. 1--ἰϊΐ, 7. 

ι: 8εα ποῖς Οἡ τ Τίπ,. ἱϊ. 8, 
αιοῦσθαι: Ηετε {πε Νυΐρᾳ. δ48 

εοηβγνιαγο; ἃ Ὧδ5 αβέγηιαγε, 88 ἴθ τ Τίπι. 
'. 7, Βεσα δες ποῖς. 

ἵνα: [τ ἰ8 τηοδὶ βἰσηϊποδπὶ δηὰ βυρ- 
ξεδῖῖνε τμδὲ τε δροβεῖς Βεϊά τπᾶῖ ροοά 
ψοσκβ γεγα πιοβὲ Τεγίδίην δεβυγεά ὃν ἃ 
τῆεοίορσυ δὶς ἢ ρῖνεβ Βρεςῖα] ργοπιίπεηςα 
το τῆς ἔσεε υππιεειτεὰ ρτάᾶςε οὗ αοἀ. ΤῊϊ8 
ἰ5 τηδάς ρῥἰαίπεσ ἰη τῆς ΚΕΝ, (ἐο ἐκε ἐμὰ 
παῖ), ἴῃδη ἴῃ τῆς ΑΟΝ΄. (ἐλ αι). 

φροντίζωσιν.: επγεμέ (4τα.), σμγαπι 
λαδεαπέ ([α] 4). 

καλῶν ἔ προΐστασθαι: οζζμν 
ἐδιεπιδοίυες ἐ ροοά τυογὰξς, δοπὶς οῤεγέδιις 
᾿ὐῤαριρς (νυ]ς.). γοςίαγε ννουϊὰ δανε 

εἢ ἃ δεῖϊξες τγδηβίδιίοη, δίηος ἰῃς πρό 
ἴῃ 1818 υδε οὗ προΐστασθαι ἰ5 ἀετῖνεὰ ἔτοπι 
Ῥούΐν ροδβίυστε γαῖπο τἢ8η ἕτγοτη 
Βιρεσίοσί τ ἴῃ βιλιίοη. “Ετοπὶ {Π6 ῥγδς- 
τίςε οὗ τῆς ννοτκρηδη οἵ ἰσδάεβπιδη σέαπμε- 
ἐπρ δείονε ἰδ Βορ ἴογ ἴπε ρυγροβε οὗ 
ΒΟΪ οἰ τἰπρ συδίοπηεῖβ. .. νῈ δεῖνα δὲ 
τῆςε ρεπεγαὶ τπεδηΐϊηρ οὗ εοπάμεοἑηρ᾽ οἵ 
"»απαρὶπρ αν πιαξίεγ ΟΥὨἨ διισίνιε55.᾽" 50 
Εἰεϊά, ννῆο αἷβο ροίϊηϊβ οὐυἱ τπδὲ τῆς ἘΌΝ. 
τῇ., ῥγοζεδς πονεσέ οσσπῥαίἑοης (βιτα αν 
ΑΟΝ.πὶ οη νας. 14) ἰβ ὀρεη ἴο ἴῃς βεσίουβ 

οδ᾽]εςίοη ἐπδὲὶ καλὰ ἔργα ενετγνβεῖα 
εἶδε ἰθπ ΝΤ., δ ψνεὶ]}] δ8 ἰπ βεουΐασ 
δυΐπογβ, πηεδὴς “ροοὰ ννοσῖβ᾽" ἴῃ ἴῃς 
τε! ρίουβ ΟΥΓὁὁ ΠΊΟΓΑΪ Βεῆδα. 

οἱ πεπιστενκότες θεῷ: ΤὨΐΒ 5 τρὶς 
Ῥῶγαβε ἰβ υβεὰ ἀεδίβηεαιν ἴῃ ογάες ἴὸ ἐχ- 
ῬΙδβδ ἴῃ6 ποείοπ παῖ ῥσχοίεβδβίοη οὗ ἴῃς 
τεοεπῖγ τενςαϊςὰ αοβρεὶ 15 ἱπάεεὰ πεσεῖν 
ἃ ἰορίςαἱ οοπβεαυεποα δηά παῖμγαὶ ἀς- 
ὑξιόραιεηε οὗ τῆς οἹάος βίπιρὶς Ὀεϊ εξ ἱπ 

ταῦτα: ΤῊΣ 9π|1Πεβὶδ ἴῃ τῆς [ΟΠ] ον 
μωρὰς δὲ ζητήσεις γζονεξ [μαὶ ἐκόεέ 
ἐλέηρ5 τεῖειβ ἴὸ {πε διυδ)εοι-τηδεῖες οὗ 
Τί τυδ᾽ ργοπουποεσηβηί (διαβεβαιοῦσθαι), 
δηὰ πιδδῃβ ἐλὲς ἐηογοενιεμὶ ο7 ῥγαείϊεαὶ 
γχεϊρίο». 

καλά: ἰδ το ὃς τἀ κεη δοβοϊυϊεῖυ, ἃ8 πὶ 
ἴῃς Ράγῖ]εὶ στ Τίπι, 1, 3, δηά ἰβ ποῖ ἴο ὃς 
ςοπηεοιεά νἸἢ τοῖς ἀνθρώποις. 

γες. ο. ζητήσεις Δπὰ γενεαλογίαι ἅτε 
δβϑοςίδιεά ἰορεῖδοσ ἰη σ᾿ Τίπ). ἱ. 4 (ν μετα 
8εῈ ποῖςβ). Ηεσε ἴμεν ἃσγε ςο-οσάϊπαιεὰ; 
ἴπεγο τ[Π6 γενεαλογίαι ἅτε οπε οὗ ἴδε 
βουγοεβ Ψἤδηος ζητήσεις οτἰ ρίπαῖε. Τῆς 
πδίυτε οὗ ἴδε ἔρεις Πεῖε ἀερτεςδιεὰ ἴ8 
ἀεϊετπιϊπεὰ ὈῪ τπε σοηίεχί, ἔρεις ἱπάϊ- 
ολῖε {δε βρίσίε οὗ ςοπιεπιϊουβηθββ ; μάχαι 
ἴῃς ςοπῆϊςιβ 88 πεατὰά δηὰ βεβεῆ. Οη 
μάχαι, βεε 2 Τίπη. ἰϊ. 23. Τῆς μάχαι 
γομικαί ἅτε πὸ ἄουδε {δε βᾶπὶς 85 (6 
λογομαχίαι οὗ σ᾿ Τίπι. νὶ. 4. ϑρεαδακίηρ 
Ὀτγοδάϊν, τς ςοπίσονογθυ τυτπεά οἡ τς 
δἰίεπιρὶ ἴο ρίνε 4 δοιτἰίουδβ ρεγπιάπεποα 
ἴο ἴῃς Θββθητδ!ν τσαηβίεης οἰ επηεηῖβ ἴῃ 
τῆε Μοβδίοδὶ [ϑἂνν. 
ἐπεράστασο: ὅ86εε ποῖς οχ 2 Τίπι. ἴΐ, 

τό. 
ταιοι: Ησις, δηὰ ἴῃ ]4π|εὲ8 ἱ. 26, 

μάταιος ἰ5 Δη δάϊεςῖνε οὗὁ το τεγπγίπᾶ- 
τίοηβ; γεῖ ματαία ὀοσουτϑ 1 ΟΟΓ. χν. 17; 
ματαίας, τ: Ῥείετ 1. 18. 

γες. το. αἱρετικὸν ἄνθρωπον: 8ι. 
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ὁ παραιτοῦ, 11. εἰδὼς ὅτι " ἐξέστραπται ὁ τοιοῦτος καὶ ἁμαρτάνει, 4 8661 Τίπι. 
ὧν ΄αὐτοκατάκριτος. 

ἶν. 7. 
ε Ῥευϊ. 

Χχχίϊ, 20, 
12. Ὅταν πέμψω ᾿Αρτεμᾶν πρός σε ἢ Τυχικόν, " σπούδασον ἐλθεῖν εἰς, βετε 

πρός με εἰς Νικόπολιν - ἐκεῖ γὰρ ἢ κέκρικα ' παραχειμάσαι. 

1ϊ, 1.5. 
12, χχνὶϊὶ. σὰ, τ Οος. χνΐ. 6, οὶ υχΧΧ. 

ῬΑὺϊ] ρᾶββεβ ἴοπὶ ἴπ6 τερσεῃεηβὶῦ]α 
ορίπίομβ ἴο ἴῃς πιᾶπ Ψῃο ρῥσοραρδῖεβ 
τε. Ηες ἰδ τε βάπιεὲ κίπὰ οὗ πιᾶῃ 
45 ἴδε φιλόνεικος οὗ τ Οοτ. χὶ. 16; οΓ 
“Ὡς τῃλῖ τεξυβειῃ ἴο δας τς σδυτοῖ ̓̓  
οὗ Μδῖι. χνιΐ. 7; Ὡς ἰΒ οὗὨ “1πεπὶ Ὡς ἢ 
εδυβε ἀϊν᾽βίοπβ δπά οοςδβίοῃβ οὗ βευτη- 
ὉΠ πρ,᾽ Εοπι. χνί. 17. Τῆε ἴεγηι αἵρεσις 
ἰδ ἀρρεά ἴῃ ἃ ποη-οὔεπδῖνα βεῆβα ἴο 
πε βεςίβ οἵ ᾿υάδἴθπι, Αςἰβ ν. 17, χν. 
5, Χχνὶ. 56. 81. [κε τεργεβεηῖβ ἴδ ς 
7ενν8 δβ 80 βρεακίηρ οἵ τῆς Οπείβιίδη 
ΟΒυσγοῦ (Αςῖβ χχίν. 5, χχνἱἷ. 22), δηὰ ὅ8ι. 
Ῥδὺὶ] 88 γεβεητίπρ [18 δρρ!ἰοδιίοη οὗ τῃς 
τογπὶ (Αςἰβ χχῖν. 14. Τῆς Αροβῖῖς Ὠἰπι- 
δε ἢ υ8ε85 ἴδε νογά ἰῇ δῃ υπίανουγαρδ!ςα 
86η86 (1: Οος. χὶ. το; 6]. ν. 20), 48 ἀοεβ 
2 Ῥεῖ. 1. Σ. Α φοτηρατίβοη οὗ 1: Οος. χὶ. 
το ψ ἢ σ ]Ομη ἰϊ. το βυφρεβῖβ {πὶ 
αἵρεσις ἰηνοϊνεά τῆς ἐοττηδείοη οὗ ἃ βερα- 
ταῖς βου (8ο Ἐὰν. πὶ. Βεγε, “)αεέἑοι 5), 
ποὲ τρογεὶν τἢς ποϊδϊηρ οἵ δϑεοσζαπὶ 
ορὶηΐοπβ, οσ ἴπ6 ἰδνουτίηρ ἃ ροϊΐου ἀϊ- 
ἔετεης ἔσο παῖ οὗ τῆς ΟΒυσοῦ τυ εγβ. 
Τῆε νουθεσία δλἀάτεξδεά ἴο ἃ πιετηθες οὗ 
Βῦςἢ ἃ αἵρεσις νουϊὰ Ῥε οὗ ἐπε παίυτα 
οὗ ἃ νετῦδ] γεπηοπδβίσαηος, ροϊπεῖηρ οὐἱ 
τῆς δββεης δ! ὑποϊγίβιίδη ομδγαςῖος οὗ 
πεεάϊεβθ βεραγδίίοη. [ἐ ἰβ ενίάδπε τμδὲ 
ἴδε αἱρετικὸς ἄνθρωπος ψου]ά ὃς Ὀεγοηὰ 
ΔΩΥ ΟὨυγοῆ ἀΐδοὶρπθ. Τῆς ροτγπ)γίβδίοη 
οὗ ἃ βεοοηὰ διίϊετηρὶ δὲ γτεοοποι]ϊδιίοη ἰδ 
Ῥεοῦδον ποῖ υποοηπεςιεὰ νἱῖϊ οὖς 
Ἰμογά᾽ β οουπβεῖ, Μαῖς. χνἱ. 15. 
παραιτοῦ: Ηανε ποέλὶηρ ἰ0 ἀο τοὐἐἢ 

λένε. ϑεεποίθοη ι Τίπι. ἵν. 7. Τῆς νογὰ 
ἀοεβ ποῖ πεο}ββασν ἱπιρὶν ἅτ ἔοσπιδὶ 
ἐχοοπηπιιηϊοδιίοη. ϑυοῦ ρτσοοεάυγα 
Ψψουὰ θὲ υππεσεββᾶγυ. Ἐχοοπηημπίολ- 
τἴοῃ δᾶ8 ΠῸ ἴοσσοιβ ἔοσ ἴποβε ῆὯο ἀδ- 
Ἰἰδεγαιεῖν βεραγαῖς ᾿πειηβεῖνεβ. “ Μοπεσα 
ἀεβίπε. αυἱὰ εηὶπὶ ἰυναῖ) ἰδίογεμι 18- 
νᾶγεβ᾽᾽ (Βεηρεὶ). 

ψετ. τσ. εἰδώς : σἰκεε ἐλοι νιαγεεέ ἀποῖυ. 
ἐξέστραπται: τμδυέγεες ἐδξί. Ατρὺ- 

ταὶ ὙἱὩ ἃ πιᾶπ νΒοβε ὑᾶ88] στηςπίδὶ 
ςοηνϊςτίομβ ἀϊθες ἔγοπθ γοὺσ οὐνῇ, οὐ 
ΨΏοβα πη πλ8 δὰ ἃ εὐνὶβὶ, 18 τῆοσα 
Ὑβεῖοι οὗ Αὐποὶ: β 

αὐτοκατάκριτος : ῤῥγοῤγίο ἱμάϊοῖο ἐο0η- 
ἀενιπαίμς (Να]ᾳ.). ἧς ἰδ βεϊ -εοπάετηπεὰ 
Ὀεοδυδβε Π18 βερδσζδίίοη ἔγοπὶ ἴῃς Ομυσο 
ἰ8 ἀπε ἴο Βϊ8 οὐνγῃ δοκπονϊεάρεά ας. Ἡς 

Β Αοἰε ἰἰϊ. 13, χχ. 16, χχν. 25, χχνϊϊ. Σ, τ Όος. ἷΐ. 2, νἱϊ. 3), 2 Οοσ. 11. 1. 

13. εδῆ την .« ΓἬετε ουϊγ, 
3 ὩΟΙΧΧ. 
8εε 2 Τίπι. 
εὶς χχνὶϊ. 

οδηποῖ ἄθην (μι δἰβ νίεννβ ᾶἅγῈ δπίᾶροη- 
ἰδεῖς το ἴμο86 ννῃϊοΒ Βα οησε δοοερίςα 89 
ἀτῦς ; ἢς ἴδ σοπάεπιπεά ὉΥ δὶβ ἔογγμεσ, 
δηᾶ, 48 51:. Ρδὺὶ νου βᾶγν, 18 πῖογε 
δη] ρμξεηεὰ 561. 

Ὗν. 12-14- ΟὐΟπΊα ἴο ΠΊ6, 85 Β00ῃ 85 
γοῦ οἂπ ὃς βρασεὰ. Εοσγννατά Ζεῆδβ δηὰ 
ἈΡΟΙΙοΒ. [κε οὖς ἐτίεπάβ ἴῃ Οτεαῖα σὸ- 
ταεῖλθεσ ἴδδὶ ἔγυϊτυ πεβ8 ἴθ ροοά νγοσίβ 
ἰ5 δε οης τῃΐπρ πεεάξῃ] ἔος ἔπ 6πὶ. 

Μεῖ. 12. ὅταν πέμψω πρός σε: [ἰ ἰδ 
πδῖυγα! ἴοὸ βϑιρροβε ἴἰπαὶ Ασϊεπιᾶβ οἵ 
Ὑγοδίουβ νουὰ δκε ἴῃς ρίας οὗ Τίτυβ 
858 δροβίοὶἐς ἰεραῖς ἰπ Οσεῖς ὙΠὶβ τεπὶ- 
Ῥοσάγυ δχεγοίβε οὗ δροβίοϊίς Ξξυρεγίπεεπά- 
δῃοα πιᾶεῖκβ ἃ βίαρε ἴῃ ἴῃς ἀενοϊορτηεπὶ 
οὗὨ τλοπδγοῆίοδὶ ἸΟΟ8] ερίδοορᾶου ἴῃ ἴδα 
ἰαῖες βεῆβε. 
᾿Αρτεμᾶν: Τῆς πᾶπιε ἰ8 “ἀτεεκ, 

Τοστηεὰ ἔγοπιὶ Ἄρτεμις ρετθᾶρβ ὃν ςοῦ- 
τεδοϊίοη ἔσοπι Ατιοτηϊάοσυβ, ἃ πᾶπὶ6 σΟπΊ- 
τῇοη ἴῃ Αβία Μίπογ᾽᾽ (Νν. ἵκοςκ, αγῖ. ἴπ 
Ηδβείηρβ' Ὁ. Β.). 
Τυχικόν : ϑ8εε ποῖβ ου 2 Τίτγῃ. ἷν. 12. 
Νικόπολιν: Τῆς δυδδοτίριίοη ἴῃ τπ6 

Ἰδῖες Μ55. δ ἴδε επὰ οὗ ἴδε ερίβεϊε, 
άφη ἀπὸ Νικοπόλεως τῆςΜακεδονίας, 

ἴοΠοννβ τὰς ἀτεεῖκ ςοτηπιεηπίδίοσβ (Ὁ ἢ γγ8.» 
Τβεοά., εἰς.), ἰῃ ἰΔεπεγίης τἢ18 ΝΊοο- 

118 ἢ ἐπδὶ ἰη Τῆσαςς, οα ἴῃς Νεβίυδβ ; 
δι ταλίκοβ ἃ βιυρί ἃ πκίδίακα ἰπ ποῖ ρεῖ- 
οεἰνίηρ ἴπᾶῖ ἐκεῖ ργονεβ (πὶ 51. Ρδὺὶ] 
ΜΆΒ ποῖ δὶ ΝΊΤοοροΙβ ννῆεη ἰἢς ἰεῖτοσ νν38 
ντιτῖεη. [ἔνε δ ρροβε τῃδι ἴῃς βιτυδιίοι 
οὗ 8ι. Ρδυϊ, ἤθη ντιτπρ 2 Τίπι., τυδὲ 
δᾶνε Ὀδδη βοπιενδεσε Ὀδεῖννεεη Παἰπιδιία, 
Ὑδεβεαϊοπίςα, Οογίπιῃ, ΜΙϊεῖὰβ, ΕΡΠεβυβ 
διὰ Ττολβ, ἴπεη ΝΊΤΟΟρΡΟΙ ΙΒ αὐ Νέξέμνε 
νου Ἱά πηεεῖ τῃς πεεάς οἵ ἴπε οδβε. Βυϊ 
τῆς πιοσε ἱσηροσίδης ΝίςοροἹβ ἰπ Ερίγυβ 
᾽ὲ8 ἔουπὰ πιοῖα ἔδνοισ υἱτἢ τηοάεγη 
βοϊιοίδσβ (βεε ατῖ. ὃν ΝΥ. Μ. Κδπιβᾶν ἱπ 
Ηκδβιϊηρβ᾽ Ὁ.Β.). 
παραχειμάσαι: [ἰ 18 ΡοΒΒ101ε (δι τῆς 

νἱἰπῖοσ 18 παῖ πιεπιίοπεὰ ἴῃ 2 Τίπι. ἱν. 
2:1. Τῆς δροβίῖε ννγὰβ ποῖ δἰννδυβ ρεῖ- 
πιϊτιοά ἰο Ἔχεγοῖδβε ἴδε ρί ἔτ οὗ ργορῆςου, ἱπ 
τῆς βεῆβε οὗ Ὀεΐπρ' δὶς ἴο ἔογεϊε!! ἔαϊυσς 
ενεπίβ. Ετσοπὶ {π|8 ροΐπι οὗ νίενν, Τἀεγέ 
1 πανυε ἀείεγνιὶμεά ἰο τοὐμέεν τλὰὺ Ὅς ΠΟπὶ- 
Ρατοὰ υἱτἢ τῆς φατε 1 ἀποτυ ἐλαέ γε αἷΐ 
οον 5λαῖ! 566 ιν ζαο πὸ πιογε (Αοῖβ χχ. 25). 

γεῖ. 13. γομικόν: [πη ἴῃς δὔβεποα οὗ 
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μηδὲν αὐτοῖς " λείπῃ.2 
νεῦ. 

ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ 

14. 

Π͵|Ι. 14-ἰρ. 

μανθανέτωσαν δὲ καὶ " οἱ “ ἡμέτεροι 

Ι βεε: Τίτου. Ῥᾳ καλῶν "" ἔργων " προΐστασθαι εἰς τὰς ᾿ ἀναγκαίας "χρείας, ἵνα 
. 17. 

τι Αεεχν, μὴ ὦσιν " ἄκαρποι. 
3, ΧΧ. 38, ὦ 
χχὶ. 5, 
Ἐοπ. χν. Α,, 3 
24.1 (οτγ. ὑμῶν. 
χνί. 66,11, 
2 ζος. ἰ. 
16, 3 ]οΒη δ. Ὁ 8566 Τίϊ. ἱ, 5. ο Ἧετε οἱἱ ". 
χ. 24,1 (ον. χὶϊ. 22. 

“- 
(1), 1υυκς (2). ἸοΒῃ (13), τ Οοσ. χνὶ. 22, δν. (2). 

150 
ΟΡ ἬΠ ΚΡΕΡ, ἀ, ε, ἔ, νῃ. 

15. ᾿Ασπάζονταί σε οἱ μετ᾽ ἐμοῦ πάντες" 

ἄσπασαι τοὺς " φιλοῦντας ἡμᾶς " ἐν " πίστει. ἯἩ χάρις μετὰ πάντων 

ῬΥες. 8. ᾳ ὅεε: Τίπι. 1. 1. τ Αοἰὃ 
5 οί ΥἹ, 3, χχ. 34, χχνὶϊ. το, Εοπι. χίὶ. 13, ΕΡΏ. ἱν. 29, ῬΏΪΙ. 11. 25, ἱν, τό, το. 

2 Ρεῖ. ἱ. 8, Μαῖε. χἱϊ!. 22 (Ξ- Μασὶς ἵν. 19), 1 Οος. χὶν. 1:4, Ερδ.ν. τσ, 10ἀ6 12. υ Μεῖῖ. (5), Μαεὶ 
ν ϑεει Τί. ἱ. 2. 

ΝΡΌΡΗΣΝ οης ουτϑῖνε ; ̓Απολλωνα ΕΟ; κε (αῤοίίο ὁ αῤοϊϊοπεηι) ; ̓Απολλώ 

3λίπῃ ΝΜ", 37, 47", ἀδους τὨϊγίεεη οἴ ΠεΊβ. 
5 1ῃ8. ἀμήν ΜΕΠΡΕΕΟΘΉΚΙΓΡ, ε, ἢ, ᾳ, νε- (ποι [1 4.), δγττ. 
Αἀδὰ πρὸς Τίτον ΝΟ, 17, ἴο ννῃϊςἢ Ὁ δάάβ ἐπληρώθη; ΑΡ δἀά ἐγράφη ἀπὸ 

Νικοπόλεως ; ΕΟ δᾶνς ἐτελέσθη ἐπιστολὴ πρὸς Τίτον; Καὶ δΔ8 πρὸς 
Κρητῶν ἐκκλησίας πρῶτον ἐπίσκοπον χειροτονηθέντα, ἐγράφη ἀπὸ 
Μακεδονίας. ϑ πιεῖν ΗΙ,. 

ΔῺΥ δχδηρῖς οἵ 1818 ννογὰ θεΐῃρ υϑεά 88 
{πε δαυϊναϊεηι οὗἨ ἰερίεῥεγίίες (Νυ]ρ.), 
7μγίδοομδμδέμα οἵ 7εγισῥογείμς, ἴϊ ΒΘεπὶδ 
Ὀεδί ἴο αβϑϑυπιε πὶ Ζεπδβ νγ88 ἃ νομικός 
ἴπ τῆς ἀϑυ8] Ν,Τ. βεῆβα, ἂἃπ ἐχρεῖῖ ἴῃ 
τῆς Μοβδὶς }νἂνν. 
᾿Απολλὼν : Εοτ ΑΡΟΪ]οΒ, 8ες δγξς]ς ἴῃ 

Ἠδβιίηρβ᾽ Ὁ. Β. 
πρόπεμψον: 5“: ὕογισαγὰ ο»π ἐδπεῖγ 

Ἴοιγηεν, ῥγαενιδείε; σαι ἀεάπιοο ἰβΒ τδς 
τεηδετίης ψνἤετα ἴῃς ννογὰ οσουγθ εἶβε- 
ψἤετε. 86ε τεῆς, 

νεῖ. 14. Τῆε δέ ἄοεβ ποῖ πιᾶτίς δῃ 
ΔηιΠεβὶϑ Ὀεΐννεεη οἱ ἡμέτεροι ἀπά τδς 
βεῖβθπ8 ΨηῸ Βᾶνα )υ8ῖ Ὀδεη τηδηιίοηςεά, 
αὐ 8 τδῖπει γεδυπιρῖῖνς οὗ νεῖβε 8; τε - 

Ρεδϊΐηρ δηὰ οπιρῃδβιβίηρ δὲ ἴμε οἷοβε οὗ 
τς Ἰεῖτεσ τπδὶ δι οἢ 5.1. Ῥδὺὶ δὰ τυοβὲ 
αἱ πεαδτῖ, ἴῆς οδαηρςεά [ἷνε8 οὗ τε Οτεΐδῃ 
ςοηνετῖβ. οἷ ἡμέτεροι οὗὨ σουζϑα πηεδῃ8 
ἐλοϑε οὗ Ομ ζαλίμ ἴῃ Οτεῖς. 

καλῶν ἔργων προΐστασθαι: ὅ8εε οη 
νεῖϑα 8. 

εἰς τὰς ἀναγκαίας χρείας : ΤῊς δεβὶ 
ΠΟΙΠΠΠ ΙΔ Οπ ἴπΐ8 εχργαββίοῃ ἰδ 1 
ὙΠ ε58. ἱν. 9-12. ΑἸΒουρῇ καλῶν ἔργων 
προΐστασθαι ἀοε3 ποῖ πιεᾶη ἐο ῥγοΐε5ς 
λοπεεί τε βεῤξώρς γεῖ ἴτ 8. ρῥἰδίη ἴγοπι 
81... ΡΑυ} 8 ἰεϊξετβ ἴπδὲ ἢς νουϊὰ τερατγά 
τδε εαγηΐηρ οὔς᾽Β ον Ὀγεδά τεβρεςιΌ]ν 
88 ἃ «ςοηάϊείοη ρῥγεοςεάςεης το ἴῃς ἀοὶηρ 
οὗ ξοοὰ ψοσκβ. Τῆς ηδοθοσαῦν τοαπίς 

ίτον τῆς 
ἱκοπόλεως τῆς 

ἴο ψ» δὶ ἢ δ᾽ Πυβίοη 18 τηδάς δὲ ἴἢς πιαίη- 
ἴεπδηςε οὗ οπεβεῖζ δπὰ [δηλέϊν, ἀπὰ δεὶ 
ἱπῷ Ὀτεΐδγεη Ψ ὯΟ δῖα ὕπδῦ]ε ἴὸ μεῖρ 
τπετηβεῖνεβ (Αςῖβ χχ. 35; Εοπι. χίϊ. 13; 
Ερῇ. ἵν. 28). Τ δ νίενν ἰ8 Ὀογπα ουὔξ ὈῪ 
τῆς τεάβοη υνὩ] ἢ ἔο!ονβ, ἵνα μὴ ὦσιν 
ἄκαρποι. ὅεε ]οδῃ χν. 2, ΡἢΪ]. ἵν. σ7, 
(οἱ. ἱ. το, 2 Ρεῖ. ἱ. 8. 

γες. 15. Εἰπδὶ ϑαϊυϊδιίοη. 
οἱ μετ᾽ ἐμοῦ : ΤΙς Ῥτεροβίτίοη ἰ8 ἀϊ- 

ἔετεπι εἰβεννπετε ἰη Ρδὰ]; οἱ σὺν ἐμοὶ 
πάντες ἀδελφοί, 61]. ἱ. 2; οἱ σὺν ἐμοὶ 
ἀδελφοί, ΡΗϊϊ. ἱν. 21. οἱ μετ᾽ αὐτοῦ 8 ἃ 
ςοπϑβίδηϊ ρῆγαβε ἴῃ ἴπ6 ϑυηοριϊϑῖ8, ΤΒεσε 
ἷ8 ἃ βἰ πη! τ υ8ςε οὗ μετά ἴῃ Αςῖβ χχ. 34 (ἃ 
βρεεςῖ οὗ 8:1. Ῥδυ]᾽8), δῃὰ ἴῃ 2 Τίπι. ἱν. 
ΣΙ. 

τοὺς φιλοῦντας ἡμᾶς ἐν πίστει; Τὴν 
“αὐικ (Ξεα ποῖε οπ σ Τίπι. ἴ. 2) 18 ἐμαὶ 
ψΒϊοἢ διηἀ8 ΟἸγβείδπβ τορεῖποσ τῆογε οὐ 
1488 οἰοβεῖνυ. Τἰπιοίῃν δηά Τίτυβ νεγα 
8:. Ρδυ} 8 τέκνα ἐν π' τ; οἴδεῖβ τοῖα 
τόσα ἀἰβεδηοὶν τεϊδιεά το Ὠΐπι, που ρἢ οὗ 
δε βᾶπὶεὲ ἐδ, “ἴῃς Πουδεδοϊ ἃ οὗ 
ξαϊτῃ "". 

Ῥεδη Αστοϊΐδρε Ἐοδίηβοη (Εῤλεσίαης, 
Ῥ. 281) ρῖνεβ δενεγδὶ Ἐχδπιρ εβ ἔγοπὶ ραρυτὶ 
οὗὨ βἰτηῖας ἔογπιυ δ οἵ οοδίη, Ἔβρθςοίδ! ν 
ἴνο, ΨψῃίοΝ τοδά, ἀσπάζον . .. τοὺ 
φιλοῦντες σε (οςἁ ἡμᾶς) πρὸς ἀληθίαν. 
Τηΐθ βυξρεβῖβ ἴῃς τεηάεγίηρ μεγα, ἐλοσο 
τοῖο ἰοῦε τις ἐγμὶ». 



ΤΗΕ ΕΡΙΒΤΙΕ ΟΕ ΡΑΟΌῚ, 

το 

ΡΗΠΕΜΟΝ 



ὈΙα θα Όγ (οοοῖς 



ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

81. Απμέδπογολῤῥ, Ρίαοε απὰ αίε.----Τς εχζεγηαὶ ενίάθηος ἴον ἴῃς 
δαυςῃοηείο ἐν οὗ [Πἰ8 Ερίδβεϊε ἰ8 βυηοίεηεν βίγοηρ ; ἰξ ἰβ ἱηοϊ υἀδα ἀπιοης 
{δε Ῥαυϊπε τγίτἰῆσα ἰῃ τῃς οοἰεοιίοη οὗ Νίαγοίοη ; Τεγία δ ππεη- 
τἰοηβ (Ὠΐβ ἰη 8 4 ἀν. Μαγο. ν. 42. [11 ἰδ α'βο πηεπείοηεά, ἰῃ σοηπηοχίοῃ 

σῖ ἴῃς Ῥαβίογαι Ἐρίβεὶεβ, ἰῃ τῇς Μαγαϊογίδη Ἐγασιηεης. Οτγίρεη 

Δϑογίρεβ ἰξ το 51. Ραυὶ (Πονι. ἐπ Μαΐέξῃ. κχχῖϊ,, χχχίν.) ; Εσβεδίμβ 
γϑοκοηΒ ἰΐ ἀπιοηΐ ἔπε ὁμολογούμενα (Η. Ε. ἰ11. 25) ; Φεγοπηε, ἰπ Ὠί8 οοη1- 
πιδηΐαγυ οὐ ἴῃς Ερίδβι]6, πχεητίοηβ ἔπε ἕδος (ῃδί 8 σεηαΐπεηθβδ 88 
ἀἰϑρυῖεά Ὀν βοπιε Ὀεσδύβε ἰξ ἀϊά ποῖ ἔγεδῖ οἵ ἀοοίγίπαϊὶ πιαϊζεγβ; ΠῈ 
ΒοΙ 8 δας ἰξ ψουἹὰ ποῖ ανε Ῥεεῆ γεςοεϊνοα ὃν ἴπ6 Οδυγοῦ ἔγοηιχ [86 

Ῥερίπηϊηνσ πηε88 ἰξ αά δε ὅ5., Ραυΐ 8. Τῆς ἕδος παῖ ἰξ ἰ8β ποῖ 
τηδητοησά ἴῃ ἴδε βιι-ἀροβίοϊίο ΠΠταγαΐαγα σδηηοΐῖ ἐχοϊζε δαϑρίοΐοη, ἴον 

ἰῖ8 Βῃογίη688 δηά ἔπε ομαγδοΐος οὐ [8 σοηΐεηΐβ βι 8 Πσο Θητν δοσουπξ 

ἴον 1ῃ18 ηοη-πχεηιίοη, ΤΏὭς ἱπίεγηαὶ ονίάθπος 18 δα 81} βίγοης ; [86 
Ἐρίϑεϊε Ῥδαγβ ἴδ ἱπιρτεβ88 οἵ πε Ῥαδυϊΐίης βρίγις τπγουρῃουΐ; ἀπά οης 
[88 ΟὨΪΥ ἴο σοπιραγα ἴῃς νοσαθυΐαγΥ δηά βέγίε τε ἐποδβα οὗ ἴῃς οἵδ 

Ῥαδαϊίπο Ερίβεῖεβ ἴο Ὀε οοηνίποδά δ οηςε [ῃδί 5:. δὰ] στοῖε [{. ΝεγΥ 
εν απηοης πιοάδγῃ βοῃοίδγβ γο)εςῖ ἰ[8 Ῥαυϊπα δυϊπογβῃΐρ ; να Μἴδηςη, 
ἴον δχαηρίθ, βηάβ ἃ αἰ συν ἴῃ τῆς “ βαγργίβίηρ πιίχζαγα οὗ βίησυϊαῦ 
Δη4 ρῥΙαγαίὶ Ὀοΐἢ ἴῃ δε ρεγῦβοηβ βρεακίης δηὰ ἴῃ ἴῃς ρεγβοηβ δά άγεββεά. 
ΤῊΐβ ἀουδ!]ε ἔογπι ροίηΐβ αἴ οὔσα ἴο βοπῖα ρεσυ αγίεν ἰῃ [Π6 οοπιροϑβὶ- 

εἴοη οὗ τῆς Ἐρίϑε]ε. [{ 8 ποῖ ἃ βίγίε δαὶ 18 ἠδζυγαὶ ἴο ΔηΥ̓ πα ΠΟ 
͵ἰ8 τί εἰης ἔγεεϊν δηά απεγαπιηλεῖεά, ψῃεῖῃεγ το οης ρεγϑοῆ ΟΥ ΠΊΔΩΥ ἡ 

(Επογοὶ. Βὲδὶ. ςοἱ. 8695). ϑυσῇ «ἃ ἔμε!ε οδ]εοκίοη ἰ8 861{-οοηἀεπΊηα- 
ἴογγ; Ὀυξ ἢς σοηζίημαβ: “Ηδεγε, 48 ζγουσῃπουϊ ἴῃς αἰβουββίοη, ἴῃ 6 

σοηϑίδητν γοεσυνγγίης αυσϑιίίοηβ ἃ8 ἴο ἴῃ6 γεδϑοη ἴοῦ ἴῃ βεϊβοϊίοω οὗ 

τῆς ἔογιηβ, ψογάβ, ἐχργεββϑίοῃβ δάἀορίεά, Βπὰά ἐμεὶρ δῆβτγεῦ ἰῃ ἴΠς6 οὔ- 
βεγνδίίοη (ῃδΐ ἴῃε Ἐρίϑι16 νγὰβ ψγίζζεη απάον ἴῃς ἰπῆπδηοε οὗ ἃ ρεγυβαὶ 
οὗ “αι ϊΐης᾽ ερίϑι168, εβρεοίδ! ν οὗ ἴῃοβϑε ἴο ἴῆ6 Ἑρβεαβίδηβ δηὰ 
Οοἱοδββίδηῃβ ᾿᾿ (ἰδ4.). Τα 8 48 πη 8ἃ8 ἴο 8ᾶν ἴπδί ἴῃ ἕδος ῃδϊ ἃ 

ψγίτοῦ ἰ8 τυγιτίης ἴῃ 8. ἀϑυδὶ βἴγ]6ε ἰβ ργεβαπιρίϊνε ενϊάθηςς ἔπαξ Πἰ8 
βίγ]ε ἰ8 Ὀείης ἱπιαϊεά ΌΚ βοπιεοης εἶϑεὶ Τῇα μπιίπαΐε νεγραὶ σοπ]- 

Ῥαγίβοηβ ψῇῃϊο νη Νίαπεη ἰΔΌμΔῖε8 Ὀεΐψεθη τἢ18 δηὰ ἴῃς οἴδπεογ 
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Ῥαυϊπε (86 ψουὰ πίϊτε “" Ῥαυμης") Ἐρίδβι!εβ οοηβιζυϊεβ ἃ βίγοηζ 
Ῥγοοῦ οὗ ἰάεητν οὗ δὐτπογβῃΐρ Ῥεΐνεθη π6π|. ΟΡ] εοἴογβ {πὸ τῆς 
ψγίτεγ πχεητοπεά ἄγε, οὗ σουγβα, ἐχοερεοηδὶ ; ἃ8 δ Π|οἤογ βαυ8, “ {Πα 

411 Ὀωξ απηίνεγδα! ᾿υἀσπιεηξ ἰ8 παῖ ΡΒ δηοη Ὀεϊοησβ ἴο ἴδε ἰεδϑβὲ 

ἀοιυδεῖμ! ραγί οὗ [με Αροβεῖε'᾽ 8 ψογί " (ἱπέγ. ἰο ἐμ Ν. Τ. ρ. 127). 
Τῆς Ρίαρε οὗ ψτιτίης δὰ ἴῃς Φαίε οὗ ἴῃς Ἐρίβεϊα ἀγα πιυΐζυδ!ν 

ἀειογηίηίης ; 81. δα] νψ88 ἰπ ργίβοη θη δε τγοῖς ἱξ, ἐπεγεΐογε ἴῃς 

Ἐρίδβε!α πλαβὲ ἤανα οοπῖα εἰζμεν ἔγοπι Οξβαγεα (Αοΐβ χχίν.-χχνΐ.), οὐ 
ἔγοτῃ ἔοπιε (Αςῖβ χχν ϊ!. 80) ; ἔῃ εἰπλε οἵ ἴῃ686 ἔτο ἱπιργίβοηπιεπῖβ 88 
Α.Ὁ. 58-68 ; {πε ναϑὲ πηδ) γι ν οὗ τυγίϊεγϑ ἄγε ἀργεεϑά ἔῃαξ {πε σγουρ οὗ 
Ερίβε!εβ το τῆς Ῥῃϊρρίαηβ, Οοἱοββίδηβ, Βρμεβίδηβ δπὰ ἴο Ῥῃϊεπιοη 
σψεγα πγίτεη ἔγοπι ΠοπΊε (866, ἔογ ἔῃ γεαβοῃβ ἴογ [18 νίενν, [ὐἱσῃείοοι᾽ 5 

Ρμεπρῤῥίαης, ΡΡ. 80 88); τῃϊ8 ψουἹὰ παῦτον ἴῃς ἀδίε οὗ οὐγ Ερίξβε!ε 
ἄονη ἴο βοπχενῆετε Ῥεΐνεεη Α.Ὁ. 60-68. ΑΒ ἴο ἴδε χαεϑβίίοη ψῃεῖθοῦ 
ῬμΠαπιοη 8 γίτθη δαγὶν οὐ ἰαῖε ψ τίη (ἢ 8 ρεγίοά, [18 ἀδρεηάβ 
ἀροη ἴδε δῆβνεγ ἴο ἴῃς αυεϑιίοη 45 ἴο ψῃοῖπενρ (ἢς Ἐρίβεϊε ἴο {πε 
ῬΒΙΠρρίαηβ βῃου!ὰ Ὅς ρίδοςεά βαγὶν ἰπ ἴπῈ Ἐοπηδη οδριϊνι ἐγ ἀπὰ ἴῃς 
τῆτες οἴμεν Ερίβε[68 ἰαΐεγ, οὐ υἱοδ ὑέγδα, ἴογ ἴξ ἰ8 σεπογαι!!ν δ] ονοά 
ἐδαῖ τῆς ΕρίβΕ]ε ἴο τῆς ῬῃΠΠρρίδηβ βίδπαάβ αἰοπο, ἔμπα οἔπον τἤγες ἡ γα 
τΣνίτεη δηά ἀεδβραϊοῃεοά δὲ οὐ αροιξ ἴδ βδη)6 {ἰπι6θ. Βογ ἃ ἔμ]! 

αἰδβουδβδίοη οὗ [Π68ε χιεβίίοηβ γεΐεγεηος πιαϑὲ ὃς πιδάς ἴο [ἰσῃιξοο 8 
ΡΠ ρῥίαης, ρρ. 80-46; ἤεγε ἰξ Μ}} Πᾶνα ἴο βϑυῆος ἴο βανὺ {παῖ τῇς 
τιοβὲ ργοῦδθῖε γεδὺ ἴον ἴῃς ἀαΐε οὗ Ῥλέϊεριοη ἰ5 Α.Ὁ. 62. 

8 1, Οεραδίοη αμά Οοπίθηἐ5.--- ΑἸ πουσῃ τῆς Ἐρίβεϊα ἰ8 ὔοΐ {μα 
ΟὨΪγ οἠς οὗ ὅ:. Ραυ 8 δἀὐάγεββεά ἴο δὴ ἱπαάϊνίάιαὶ συ ῃίοἢ ἢδ8 σοπια 
ἄονῃ ἴο υϑ, ἰζ 8 ἴ[ῆ6 ΟὨΪΥ οπς οὗ 8, πιαίηϊν, ῥγέναίε σῃατγδοῖογ ; ἔογ 
ΔἰΒουρῇ ἰπ ἔπε ορεηίης βαϊαἱξδξίοη Αρρῃίΐα, Αγομίρριυϑ απά ἴῃς ΟΒυΓοΒ 
ἴῃ ῬῃΠδηηοη 8 ἤουβῈ αἀῦὸ δα άγοβϑβοα 848 γ1ὲῈ}}1 48 Ρῃ]!επιοη Πἰπηβοξ, 

Ὡδνογῃεῖ 688 ἴῃς σοηϊεηῖβ οὗ ἴῃς Ερίβεϊε ἀεὶ] τυ ἱτἢ ἃ ρεγβοηδὶ πηδίξογ. 

ΤὮε πεαγαβϑὲ ράγα οἱ ἰῃ τῆς ΝΤ. ἰ5 8 δθοῇη, δἀάγεββεά ἴο “ Οδίιι8 πα 

ὈῬεΐονεά ". Τῆε Ερίβι[ε ἰ8 δὴ δρρεδὶ πιδάς Ὁγν 5:. δα! ἴο ῬΒι] πιο 

οὐ Ὀεἢ 41} οὗ ἴῃς γυπαναν βίαν, Οηββίπηαϑ. ῬὨ απο 88 ἃ οἰτίΖεΩ 

οὗ Οοΐοβϑβε (ο",. ΤΟΙ. ἱν. 17, ῬΗΠεπι. 2, 10-.12, αηά 8εε (ΟἹ. ἱν. 9) ; δα 
ννογά νδϑ τιοβϑὲ {ποῖὶγ ργεδομεά ἤδγε ἀυγίης [6 ρεγίοά ψῃίοῃ 81. 
Ῥϑὰϊ βρεπὲ δὲ Ερβεβυβ, ἔγοηι σῇ ϊοῃ σεηῖγε ἢἰβ ἰηθαεησε εχίεηάεά 

σνίάεῖν (β8εα Ασίβ χίχ. 26,1 Οοζ. χνί. 19); ῬῃΠ]Πεπου 88 ἀπιοηρ ἴΠ6 
οοηνογίβ πιδάς ὈΥ δῖ. δαὶ Πίπιβε! ἢ (βεα Ῥῃιεπι. 19), αηὰ δ εν θην 

Ὀεςδπ,6 ἃ Ζοδίου 8 ψόγίεγ, βίπος 8:, δαὶ ἀρρίϊεβ τῆς {6 συνεργός ἴο 
Βίην; {παξ ἢε ψ88 ἰονίηρ δηὰ μοβρίςδθίς 18 οἰεδαῦ ἔγοπι νν. 5-7. 

Οπεβίπιῃαϑ, ἔῃ ς ἱπηπηεαϊαϊε σαιι8ε οὗ ἴῃς Ερίϑεῖε, σῇο μαά για ΑΑΥ 
ἔγοῃι 8 πηδϑίεγ, δΑ'βο Ὀεσδπῆα ἃ σοηνεγί οἵ 8:1. δα] 8 (νεῦ. 10) ; ἔγοηι 

νεγ. 18 1 ψουἹά δἰπιοϑὲ βεεπὶ 885 Ἰπουσῇ ἢες Παά οοπηηίξεά ἃ {πεῖ ; 
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ἰ 80, ἔμε γτεδβοη οἵ ἢίβ μανίῃηῷς γύη αἀνὰν ψουϊά ἤανα Ὀδοη ἴεαγ οὗ 
Ῥαηίβῃπιεηξς, 8:1. Ρϑα} 5 ἰηβαξδησα ἀροη Εἰπὶ πλιϑὲ αν Ῥέη βέγοην ἴο 
μάνα ἱπάυςοά Πίηι ἴο τεΐϊατη. Τα ἢδπΊε Οπαβίπηβ, κὸ ῬὨΙ]απΊοη, ἰ8 

Ῥηγγυρίδη ; ἴογ βοῦῆε γεάβοη οὔ οἵμες Ῥῃηγυρίδη βίαν ψεγα γεσαγάεά 
Μἰ ἢ σοηϊεπιρί : Φρὺξ ἀνὴρ πληγεὶς ἄμεινον καὶ διακονέστερος (πἸεηςοηεά 
ΌΥ Νίηοεηξ 48 Ὀείης αυοϊεά ὈΥ ννΆΙΙοα, Ηἰδί. ἐδ ἰ᾿ ὁδοίϊαυαρε ἀκαη5 
ἰαπεϊφμξδ, ἰϊ. 61, 62), ΤΏ παπὶαὲ 8 ὑΈγῪ σοπιπΊοηΐν σίνεη ἴὸ 
βίανεβ, πὰ ἀρρεᾶγβ ονϑῦ Δηὰ ονεῦ αραίῃ ου ἰηβογίριοηϑ ἃ8 ἴπ6 πδπΊ6 
οὗ ἃ βίανε οὗ ἃ γεεάπΊδη. 

Τῇε Ιεξξον ἰῃ ψῃίοῃ 51. δα] ἱπεεγοεάββ ἕο Οπαβίπιιϑ γὰ8 8βεηΐ 
ΌΥ Τγοπίουβ, ψῆο ψαβ σοίησ ἴο Οοἰοββεε δηά [,δοάΐοβα ψίξῃ οἵμπεγ 

Ιεξξεγβ ἔγοπι ἢἰπὶ ἴο ἴπ6 σπυτοῆαβ ἴῃεγο. Νοιῃίης σου] ἐχοεεά {πὰ 

αἰεςτοπαῖς ἰαοίζξα!ηε688 ἀἰβρίαγεά πῃ {πε Ἐρίβεϊα ; ἴῃς ἀεἰσαῖε ΨΥ 

ἰη ψῆΐϊσῃ 81. αὶ οσοπιρίηεβ ἴῃς ἀρρεδὶ ἴο 41] παῖ ἰ8 Ὀεβὲ ἴῃ 

Ῥμίεπιοη νὴ ἃ φεπείε, γεῖ αἰδιίποϊς αββεγίίοη οὗ ἢἰβ οσσῃ δῖ ογίεν 
(8εε νν. 8, 9, 21) ἰ8 νεγὺ βιίγικίησ. Τῆς Ερίδεε 8 ἃ ψζηθββ ἴο δα 
δίψῃ ἀεπηαπάβ ψῃΐϊσῃ ΟὨ γι βείδηϊν πλακα8 ἀροὴ τηδῃ; δηά ἴῃ ΨΑῪ 
ἴῃ ψῃϊοῃ ἰξ ἔεαοῆθβ ἴπε απίνεγεαϊ Ὀγοϊπεγῃοοά οὗ πιδὴ ἰοφεῖπεν ψ ἢ 
{δε εἴεγηδὶ γαῖ παῖ ομα πηδῃ ἰ8 Ὀεϊζεγ ἤδη δποίμον---οῦ ψογβε--- 
δηά (Παῖ {πεγείογε οἱδββ αἀϊβείηοτίοηβ [16 τὶς ἐπα πδΐαγα οὗ τῃίησβ ; 
1818 18 ἀποῖμεον 846 οὗ ἰ[8 ρεγηιδηθηΐ ναΐαθ. Τῆς ροννεῦ οὗ ἴῃς Οοδβρεϊ 

Δηὰ πε ποδίε οδμαγαοῖεν οὗ 8:. Ια ἂγὲ ἴῃεῈ ἵνψο ποῖεθβϑ βοιπάεαὰ 
τῆγουφπουῖ; οΥ, 88 [ἱσῃζίοος 80 ψ 611] Ἔχργεβ86β ἰξ, ἴῃς βρεοΐδὶ ναῖας 

οὗ ἴῃς Ερίβε!: [168 ἰη τῆς ἕαςξ [πα “ Ὡονἤογε ἰβ ἴῃς βοσίαὶ ἰηβασηοσε οὗ 
με Οοβρεὶ πιοῦα βεγίκἰησῖν ἐχογίεά, ποῆεγε ἀοθϑ {ῃς ΠΟ ΠΥ οὗ τῆς 
Αροβίῖς᾽ 5 οδαγδοῖεν γεσεῖνε ἃ πῖογε νἱνία ἐ]Π δεγαξίοη τΠδη ἰη ἘΠ ΐ8 δο- 
οἰάεηξα! ρ᾽εδάϊησ οὐ Ὀεῆδί οὗ ἃ ΓυπαδΥ 8ανε"᾿. 

8111. δίαυεγγ, ϑειοίδῃ απᾶὰ Κοπιαη.---ΤῊς ἀπεδβιίοη οὗ βίανεγυ 850 

οὈνίουϑν βυσρεδίβ ἰἴ861 ἴῃ σοπποχίοη τ τ ἘΠ|8 Ἐρίβεϊες παξ ἃ βῃογὶ 
βεοξίοῃ οἡ ἴῃς βυδήεσξ 866 π|8 οα]εὰ ἴογ. [τ ἰβ ποῖ δπουσῇ ἴο γεξεγ 
οηΐν ἴο ΕοπΊδῃ βίδνεγυ, δἰ πουρῇ Οπεαβίπχιιβ νὰ 8 ἃ βίανε πὰ Ῥῃϊ]επιοα 
ἃ πιδβῖον ὑπάορ ἴῃς ἢοπιδῃ γένη; ἴον 81. Ραυΐ ψδβ ἃ Ηεῦγεν, δπὰ 

τε Ηδῦγενν οοποσρίίοη οὗἁ Βίανθγυ τηυϑῖ, ἐπεγεΐογε, Ὀ6 ἴδίθη ἰηΐο 

δοσοιπί 848 ΜῈ]]. ““Θ΄ανογν ψὰ8 ργαοιβεά ὈὉν ἴῃς ΗἩεῦγενβ ἀπάον {πα 

βαποζίοη οὗ ἴῃς Νίοβαϊο ἰανν, ποῖ [688 [ἤδη Ὁγ ἴῃ Οτγϑα 8 δηά ἘοπΊδηβ. 
Βα [Πουφσῇ {πε βαπηα ἰῇ ὨὩδπΊε, ἰξ 88 ἴῃ ἰἴ8 δοΐα8] πογκίηρ "---ηά, 
ψ6 πιδὺ δάά, 'π [8 μος ἕμθογν δηά οοηςερτίίοη---“΄ δοπηεϊῃίην τ ΠΟΙΥ 
ἀϊδεγεης " (ἱρπείοος, Ῥλέϊεριοη, Ρ. 3139). Τῆε Ηεῦγεν ἰαννβ γεραγά- 
ἰηρ 5βίανεγυ ψεγε Ἔχοθοάϊησίν ἢαπΊαπεα, ον Ἡδῦτγενν βίανεβ Ὀεϊοησεά ἴο 
ἴῃς Οονεηδηΐ ρεορίε, ἴον ψῃϊοἢ γεάβοη 8180 ἔΠῸῪ ψαγε γεραγάθα ἃ8 
τηΕΠΊΡΕΓΒ οὗ {πεὶγ ουγηθγ᾽ 8 απ ν ; ἴΠοῪ τπεγείογε δα {πεῖν βοοίαϊ, ἃ8 
Μ611 28 {δεῖν γε! σίου γρῃϊβ. Α Ἡεῦγον βίανε οουά ποῖ Ῥὲ κερί 
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845 8ιΟἢ ἔογ πιογε (ἤδη βὶχ γεαγβ αἵ ἴπε ουξείάο, (πἰε88 ἢς Ὠἰπηβο! ἢ 

νι ϊβῃεά ἰξ ; ἴῃ ἰαντγβ οοησογηΐης ἴΠ6 τεἀεπηριίοη οὗ ἃ βίανε ἃγὲ νεγῪ 

Ἔχρίοτ, Βαῖ ονίηρς ἴο τπ6 σοηάϊτίοπβ οὗ βοοίεςν ἰπ αποίεπε {ἰπ|68 
ἴπογα σῇ δα πο ἀοιδέ παῖ ἃ β8ῖανε νψ88, 88 ἃ γιιἴς, πχασῇ δεῖξον ΟΥ̓ ἴῃ 

ἃ βόῦνςε σοηάϊξίοη ἔμδη ἰξ Πα σοῦ ἔγοο ; ἰξ νγὰβ ἴον [8 γθαϑοη ἰδέ 

της Ηδθγονγβ πὰ ἃ βϑρεοίαὶ ἰαὺν ἰαγίης ἄοννῃ ἴῃς ργοσεάυγε ἰῃ πε 
᾿ςᾶ86 οὗ ἴῃοβε Ψῆο ἀεβίγεά ἴο σοηζίηπα Ὀοηάπιεη “ἔογ ὄνεγ". Αο- 

σογάϊης ἴο δεγ, χχχίν. 8-24, ποσανεγ, ρεγπμαποηΐ ἐπβἰανεπιεηΐ οὗ ΗθὉ- 

ΓΕ τηδῃ δηά ΜψοΟπΊδη 8 βίγοημσί ἀεηοιηοεά 88 ἃ δἷπ σῇ ϊοἢ Μ|}] Ὀγίησ 

δροαιξ πδεϊοπδὶ ἀἰβαβίοῦ. Ασοογάϊης ἴο ἴμεν. χχν. 45, 46, Ὡς Ηεῦγον 
Ψ,48 ρεγπηεα ἴο Ὀὰν Οεηε 6 δ[αναβ, ῆο ὈεοΑΠΊΣ Ραγβοηδὶ ργΟΡΕΓΕΥ 
δηὰ ψεγε ἱπῃογίζεα Ὁ. ἴῃς οσγηογ᾽ 5 οὨ!]Π ἄγεθ. Βαῖ ἔπε οσπεγ᾿ Β ροννοῦ 
ΟΥΕΓ δί8 8΄ανεβ ᾿γὰ8 βίγιοιν {ἰπ|ϊϊεὰ ὉΥ ἴῃς ἰατ; [ἢ ἢδ ρῥυηϊδῃοά ἃ 
βἷανε ἰῃ βιςῇ ἃ ΨΑῪ 88 ἴο σᾶιι86 ρεγπιδηθηΐ ὈΟΘΠῪ ἱπίαγν τῆς 8ανα 

ξαϊηεά ἢί8 ἔγεεάοπι 88 σοπιρεηβαδίίοη ; ἰἢ ἃ τπηδϑῖεν σῃαβίϊβεα ἢϊ8 βίανε 
80 8ἃ8 ἴο οδι186 Πἰβ ἀδαίῃ, ἢς ν88 ἰγεδίεα 48 ἃ πηιγάεγεγ. ΤΏρδη, αρδίη, 

ϑοοογάϊησ ἴο Ηεῦγεν ἰανν, ἃ βίανε ψῇο δά εβοαρεὰ νγὰβ ποῖ ἴο 6 
ἀεϊνεγεά ἃρ αραὶπ ἴο Ὠἰβ πιαδίεγσ, ὅ8:, Ρδα! Ἵσδηποῖ, οὗ οοαγβε, ὈῈ 

δοςαβαά οὗἩ πανίης Ὀγόκδη [Πΐ8 ἰατν ἰῃ ἴῆς οαβὲ οὗ Οπαβίπβ, βίησς ἴῃς 

Ἰαϊίεγ γεζυγηεα νοϊαπιίαγιν ; Ὀὰξ ἰξ 8, πονγανοσ, ροββίδς παῖ σῃεη 

8:1. δα] τοῖς, “ Εογ ρεγῆαρβ ἢς νψδ8 {πεγείογε ραγίεά ἔγοπι πες ἴοῦ 
8ἃ 8648οη, παῖ ἴδοι Βῃου ἀδδβὲ ἢᾶνα ἢἰπιὶ ἔον ὄνογ,᾿ ἢς ἢδά ἰῃ πηπά ἴῃ 6 

ἷανν οὗ ἴῃ β'ανθ᾽ 8 νοϊιπίαγν γεΐαγῃ ἴο [8 πιαβίογ ἰῃ ογάδγ ἴο γεπιδίῃ 

Πί5 “Βοπάπηαη ἴον ἐνεγ᾽᾿ (Ὠειξ. χν. 16, 17), αηά τπουσῆς οὗ πον δαὶ 
ἴᾶνν ῃδά Ῥεδη “ ἔμ 8116 ἀ" γ τς τεδοπίηρ οὗ ΟἩγίβι (βεε Ναί. ν. 17). 

Μαςῇ δποίεηξ ἐγδαϊτίοπαὶ πιδίζεγ ἰ8 σοηϊαϊποά ἰη Ταϊπηυάϊςα! τυγῖῖ- 

ἰηρδ; ἰξ 5, ἐπεγείογε, ἱηζεγεβείηρς ἴο ποΐε οἠς οὐ ἔψγο ἀαέα ἰῃ ἴΠε8ε οἡ 

ἴδε βυρήεςξ οὗ δβἷαναβ; ἰξ 8 βαϊά, ἕο δχβαπΊρία, [μαξ ἴῃς πιαβῖογ οὗ ἃ 

Ηξεῦγεν 8'ανε (πδῃ οὐ ΜψοπΊδη) πλυβὲ ρίαςς Ὠἰπὶ οα δῃ δαιδ! ν τ [ἢ 
Βἰπιβεῖ “ἴῃ πιοαῖ δηά ἀγίηκ, ἰη Ιοάσίης δηά Ὀεά-οἰοῖῃε8, αηά πλιδὲ ας 
τοναγάβ Ὠΐπι ἰῃ ἃ Ὀγοιεγῖν πδηποῦ," 80 (ἢδί ἃ βαγίης ἰβ ργεβογνεά ἰῇ 
Κιδάπεμίη, 20α τῃαῖ, ““γβοβοονογ Ὀυγ8 ἃ ΗἩεῦγον βίανα θυ ἃ πταϑίοῦ 

ἴον Βίπηβεῖ ". Αργαΐη, ἴῃ ἴὰνν σοησογηΐϊηρ ἴῃς δβοαρεά βίαν, γεξεγγεά 

ἴο αρονε, 8 ἰῃ ἔμε Ταϊπιυά σοπϑβίγαεά 48 δρρίγίηρ ἴο οπα ψῆο 8668 
ἔγοπι ἃ ρίδος οαξβίάε πε Ηοὶν [ἀπά ἱπίο ἰξ ; Ὀαξ ἐῃε βίαν πιαϑβί σίνε 
ἴῃ πγχαβῖος ἔγοπι νοπΊ μα 88 δα ἃ Ὀοηά ἴον ἢἰ5 ναΐμο ; [ἢ ἴΠ6 πηδϑῖογ 

γΓεΐμβεβ ἴο πηδημηγὶξ ἴῃς βίανε Ὁν ἀδεά, ἴῃς σουγί ργοϊδοῖβ ἴῃς ἔογηεγ 

Ῥοπάπηδη ἴῃ ἢϊ8 γεΐαβαὶ ἴο βεγνε ἔυγίπογ (Οσ έέίμ, 46α). Δσοογάϊης ἴο 
ἙΔΌΡίηΐοα] τοδοίηνσ ἃ ΓαηαννΑΥ βίανα γῇ ἰ8 γεσαρίαγεά πη8[ πΠΊΆ Κα σοοά 
τῆς εἰπγα οὗ Πβ αῦβεησο ; ἰἢ 118 ἰ8 ἐγαάϊεοπδὶ δηὰά δηςίθηΐ ἰατν, ψ Ὠϊςἢ 

8 ΝΕΓῪ ῬγοῦΔΡ ες, ἰξ ἕῆγοννβ δῃ ἱπιεγαϑιίης βίάἊ-ἰσῆξ ἀροη οὐν Ἐρίβεϊε ; 
ἴῃ ἴῃς βγβῖ ρίδος, ἰξ πιᾶν, ἰπ ραγέ, πανε Ῥεδη δε γϑάβοη ἔογ ϑ8:. Ραυ 8 
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ἰῃηβίβίδησε οὐ ἔπε γεΐυγη οἵ Οηεβίηγχαβϑ ἴο ἢίβ8 πχαβίογ ; δπά ἰῇ ἴδε 86- 

σοῃά ρἴίδοας, 1ἰξ πᾶν ἢανα βοηπια Ὀεδλγίησς οὔ ἴῃς ψογάβ ἰῇ νν. 18, 19, 

“Βα ἰ Πα μαϊῃ ψγοησεά ἴΠεε δὲ 4]], ογ οσεῖῃ ἔπεα αὐσῆξ, ρυῖ παῖ 
ἴο πιίηε δοοουηῖ; 1 Ῥϑαΐ ψεῖϊε ἰς ἢ ἡγίης σὴ Παηά, 1 Ψ1}} Γεραν 
ἐε᾽᾿ ; τῇδε ἰαβϑῖ ψογάβ ἄγ ρεγῇαρβ πιεδηῖ Πξεγα! νυ, ἔπε γείεγεηος Ὀείης 
ἴο πτδημ8] ἰαθουγ, οὐ ἴῃς {ππῸ, νυν σῇ 51, Ῥϑαμ! νγὰβ ργεραγεά ἴο ὑἀπάεογ- 

ἴδε ἴῃ ογάδγ ἴο πιαῖα ἃρ ἴογ τῆς {ἰπ|6 ἰοβὲ Ὁν Οπεβίπιαβ, {π|8 ἰοβὲ 
τἰπης μανίην ργεβιπιαθὶν οσσαβίοηεά 1088 ἴο ΡΒ ]επιοη. Ἐογ ἴα αδονα 
866 υγίπεν Εχοά. χχί. 2-11, [,ον. χχν. 39.54, θευῖΐῖ. χν. 12-18, χχίϊὶ. 

16, 17 (156, 16 Εν); Ηαπιθυγρεν, Κεαϊ-Επογοὶ. 465 μάσηίζιι ἰ. 

Ῥ. 9347; ϑειοὶεἢι Ἐπογοῖ. χὶ. 404 ἢ, 

ΤὨεβα ἔἕενν ἀαία ατὲ βυβῆοίεης ἴο βῇονν ἴδε βρίγιξ οὗ πιεγον δπὰ 
ξε!ονν-ξεεἰίησ τί οἢ ομαγδοϊεγίβεά εν βἢ βίδνεγυ. 

ὑεζεεῖν ἀϊδεγεης ἔγροπι 8 γα8 ἴῃς ἘοπΊδη βυϑβίθηι ; [8 18. νγ6 1] 
ἀεβογίρεά ἰῇ [Γἰρσῃίοοι᾽ 8 Οοἰοσοίαης απάὰ Ῥ ὶϊεγποη, ρρ. 8320 δ΄, δπά 
ψ ἢ σγοαΐ τηϊπαΐεηεβ8 ἰπ δ! οπ’ 8 ἢ ἐσέ. ἐς 1 ἐδείαυαρε ἀαης [᾽ απ εϊ- 
φμῖίέ (2ηὰ εἀ.), ψὨΙΟἢ 8 ἴῃς οϊεῦ δυϊμογίν οα ἔπε βυδ)εσῖ. Εοῦ 
ἀεῖα!18 οοποεγηίηνσ βίανεγυ ἰη {πε Ἐοιηδῃ επιρίγε γεοούγβε πηυβὲ θα 
Βαά ἴο ἴῃεβε ψογίβ; ἀπά ἴογ ἃ ἀεβογίριίοη οὗ ἔπε ἀρρα ας πιογαὶ 

εἤεοῖβ οὗ ἴδε ἰηβεϊξατίοη ἀροη Ὀοτῃ πιαβίεγβ ἀπά βίανεβ, 866 Νίηοεης 8 

Οογεπεπίαγγ, ρῃ. 168 . ΜνΏΙϊς τἤεγα ψεγε ἀπάουδίεαϊν ἐχοερίίοηβ, 

ορ., 4.δ., ἴ[ῆς ἰεζζεν ψγιζζθη ὃν ἴῃς γουησον ΡΙίην (ΕρΡ. ἱχ. 21), φυοΐϊεά 

Ὁγ [ἰσδείοοξ, οῤ. οἷέ, ρ. 3816, [ὴς σεηεγαὶ γυ]ε ψὰ8 ἴδας ἴῃς ΒοπΊδη 
δυϑίεπι νγἃ8, ργϑαοιίσδα!ν, τη δης με βἰ8 οὗ ἴῃ εν 8}. 

81:. Ιφυ 8 δἰείϊαάς τοναγάβ ϑίδνεγυν πιυδὲ Ὀ6 ἀπάεγβίοοά ἴῃ ἐδα 

Ἰίσμὶ οὗ τῆς Δεν 8ῃ βυϑβϑίεηι ; [8 σοηίαίηεα ψὶτΠίη ἰζβε 1 ἘΠ 6 σεγπβ οὗ 
τῆς ΟΠεϊβείδη σοησερείοη οὗ πδη, ψῃϊοἢ τγα8 Ὀουμηά βοῦηεγ οἵ ἰαΐοῦ 

ἴο Ῥγονβε ἔαϊαὶ ἴο βίδνεγυ. “Βεη ἴῃε Οοβρεῖ ἴδυσῆς ἔπαΐ Οοά μαά 
πιδάς 411] πίε δηὰ πψοπίε ἀροη φαγί οἵ οηἊ ἔΆΠΩΪΥ ; τῃδξ 41] Αἰκὸ 

ψεγα Ηἰ8 βοῃ8 δηὰ Ηἰβ ἀδιυρῇξεογβ ; παῖ, ψΠπαΐενεῦγ σοηνεπίίοηαί ἀϊ5- 
τίησείοπβ Παπίαη βΒοςσίεῖν πιὶσῃξ δεῖ αρ, πε βαργεπιε Κίηρσ οὗ Ηξανεη 

γοέμβεα ἴο δοκπονίεάσε δὴν; {παῖ πε βίανε, ποϊ νι Πϑίδηάίῃς ἢί8 

βίανεγυ, ψ8 ΟἾγίβι᾽ 8 ἔγεβάπγχδη, δπά ἔπε ἔγεε, ον ϑίαπαϊΐην ἢἰΒ 

ἰρεγίγ, ψὰ8 ΟΠ γίβι᾽ 8 βίανε; ψῃεη τπ6 ΟΠ γῆ σαγγίεα οαΐ [Πΐ8 ργίη- 
οἷρίε Ὀν δἀπικειίης τῇς 8ανε ἴο δῦ Πίσῃμεβι ργίνιεσεβ, ἰηνι της Πἰπὶ ἴο 
Κηδεὶ βἰάς Ὁ. 8ἰάε ψιὶτ 8 πηαϑῖεν ἂδἵ [ῆς β8πΊ6 ΠΟΙ͂Κ ἴδδ]ε ; ψῆεη, ἴῃ 

βδογέ, ἔπε Αροϑβίοϊίς ργεσερῖ τμαξ "ἴω Ὁ γίϑὲ 6808 18 βεϊπεγ θοηά ποῦ 
ἔγεε ̓  ψ 8 ποῖ οπΐῃ γεσορηΐβοά, Ὀυϊ δοἴεά προη, ἴδῃ βίανεγν νδ8 

ἀοοπηεά" ([ἱρῃείοοξ, οῤ. εἰέ, Ρ. 825). 
ΔΙΝ. Ζἰἰογαέμγε :---- 

[ἱσπείοος, Οοἰοςεῖαης απά Ρ᾿ϊονιοη, 1884. 

νου ϑοάεη, “ ῬῃΠαπΊοη,᾿ ᾿η ἩοϊεΖσηιαηη᾿ 5 ΠΠ απα Κοηιηιεπίαγ, 1891. 
ΜΟΙ, ΙΝ. 14 
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Νίηοεηξ, “ ΡΒ Θπιοη,᾽" ἴῃ ἴῃς ἱπέεγπαξίοπαὶ Ογϊεϊοαὶ Οοημμεμίανν, 

1897. 

Τῆς δγείοῖεβ οὐ Ῥηϊθηιοη ἰῃ Ηδϑβιίησε᾽ οί. οὗ ἐπε Βὲδὶε δῃὰ 
ΟΒμογης 8 Επογοὶ. ΒΊδίϊοα. 

ἙἘον ἴδε αὐϑτενίαξίοηβ ἰῃ ἴῃς Αρραγαΐῖι8 Ογίείοβ 866 ἔδῃε Ἰηΐγο- 

ἁἀυςείοη ἴο δέ. ϑαηιεδ. Τῆς Οὔεεῖκ αχὲ ἰ8 παὶ ρυδ!ἰδηεαά Ὁν Νεβίϊε, 

1907. 



ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ: 

1. ΠΑΥΛΟΣ "δέσμιος 2 Χριστοῦ Ἰησοῦ καὶ Τιμόθεος ὁ " ἀδελφὸς « Αεἰε 
Φιλήμονι τῷ “" ἀγαπητῷ ὃ καὶ “συνεργῷ ἡμῶν, 2. καὶ ᾿Απφίᾳ τῇ 

χχὶϊὶ. 18, 
ΕρΒ. ἐἰΐ. 
ἢ “ἀδελφῇ " καὶ ᾿᾿Αρχίππῳ τῷ " συνστρατιώτῃ ἡμῶν καὶ ὃ τῇ κατ᾽ υ Οὐι. ἰ. τ. 

ς Αεἰδ χν. 
᾿ ᾿ 25, οα;. 

χνί.ο. ἁ οτω. χνὶΐ. 3, 9, 21, ΡὮΪ]. ἰΐ, 25, Οοἱ. ἵν. 11,3 [οδη 8. ε Εοπι. χνΐ. : Οογ. υἱΐ. 15, 
ἶχ. 5. οἱ. ἱν. 9, 17, 2 Τί. 1. 3. κε ῬΗΪ]. ἰϊ. 25, οἷ. 2 Τί. 1ϊ. 3. δ (Οἱ. ἱν. 15. 

Ἰφπιστολη πρ. φιλ. ΚΙ,. 
85... αδελφω Ὁ Ἔ. 
4αγαπήτη ὈΚΙ,, τεςς; Ὁ ομασγίβϑίπιδε 
τη. 

γεῖ. 1. δέσμιος Χρ. Ἰησ.: ἴο 
51. Ρδυΐ δῇ ὄἌνεῃ τῆοσς ργθοιουβ [{|Ὸ τπδπ 
ἴδε ἀδυδ] οβῆςϊα] ἀπόστολος Χρ. ᾿Ἰησ.; 
ο΄. ν. 13, ἐν τοῖς δεσμοῖς τοῦ εὐαγγ.; 
“δεν ννεγα ποῖ βῃδοκίεβ νυ ϊοῃ 5861 δά 
τἰνεῖεά, Ὀυϊ 4 οπαίη ἢ νδϊοἢ ΟἸγίβὲ 
δδά ἱπνεβιεὰ πίπι; τῆυβ ἴπῪ ννεῖ ἃ 
Ῥαάρε οἔ οὔϊεε... " (υἱρμείοοι) Ὑῆῖ8 
τε οὗ βοπους ἰβ ομοββη, δηὰ ρἰδοςὰ ἰῃ 
τῃς ἐογείτοπι οὗ τῆς Ερίβεϊς, ποῖ συ τῆς 
ἰάεα οὗ τουςίπρ ἴδε Ὠεατὶ οὗ Ρῃ επιοη, 
Ὁυϊ ταῖποσ ἴο ργοοϊδίτῃη τῆς δοπάαρε ἴῃ 
ΨΏΙΟΒ ἀνε ἴσας ΟἸγίβιίαῃ πιυδὲ δε, 
δηὰ τπεγεΐοσα 4180 ἴῃς “" δεϊονεὰ ἔεϊϊονν- 
νόσος "᾿ ῬὨΠεπίοη. Τῆς εἰτἴα 15 τηδδηΐ, 
ἴῃ νίενν οὗ δαὶ (οἱοννΒ ἰη τς Ερίβι]6, ἴὸ 
τουοἢ ἴῃς Τοπβοίεηςα γαΐπες ἵμβᾶπ {δε 
Βεαγι.--τι μόθεος : Δββοοίδιεὰ ἰῇ 
δῖ. Ρδυΐ ἰῃ Αςῖβ χῖχ. 22, 2 Οου. ἱ. σ᾿, ΡΏ1]. 
ἰ,. τ, ΟΟἹ]. ἱ. σ᾿; ἢῖ8. τηδεπιίοη μεγα ροϊπίβ 
ἴο δίδ Ρεζβοηδὶ ἐγ οηἀβηΐρ ννπ ῬΠΠς- 
ποηι ἀδελφός: οἴεπ υδεὰ ὃγ ἴῃς 
ΑΡοβῖῖα πε ἣς ἀεβίγεβ τὸ ὃς Ἔβϑρεοίδ! νυ 
βυτηῃρδίῃεῖς ; Βετς, τπεγείογς, ἵπε εἰ ρῃδ- 
δἰ8 15 ἱπιθδηάςά ἴὸ Ὁς ὕροη ἴῃς τβουρῃὶ 
οἵ τῇς Ὁτοιπεγῃοοά οὐ 411] ΟἸ γί βείδῃβ ; 
τὴ 15 βίηϊβοδηι ἰῃ νίενν οὗ τῆς οδ]εςῖ οὗ 
τῆς Ἐρίδις.--Φιλήμονι: ὅ8εε [ηττ..8 11. 
--συνεργῷ: νψδεη {πεν πδὰ ννοτκεά 
τορεῖποῦ σαηποῖ Ὀς βαϊἃ νι οαοτγίδιπῖν ; 
Ῥεσῃδρβ πῃ Ερδεδυβ οσγσ Οοΐοββαε. Ῥχγοῦ- 
ΔΟΪν ψνμδὲ ἰβ πιεδηΐ ἰβ τῆς ἰάδα οὔ δ]] 
ΟὨγιβιίδηβ Ὀεὶηρ ἔε]]οννενοτίκοβ. 

γεν. 2. ᾿Απφίᾳς τῇ ἀδελφῇ: Α 
Ῥπγυρίδῃ ἤδπιε, οἴϊεη οοουττίπρ Οἡ ἢ ενο 
εἴδη ἰπβογίρείοηθ. [τ 18 πηοϑὲ παΐυγαὶ ἴὸ 

3 αποστολος ὨἘ“; δουλος 338. 

Ναυὶϊε., Ῥεβῆ., ϑγεβασὶς, Οῆγγβ., ΤὨοοά,, 

ΒΌΡΡΟοΒβε [δῖ βῃεννδβ ἴδε νἱῖε οἵ Ρῃϊ]επιοη; 
δυῖ 8ῆ6 τηυδὲ πᾶνε οοουρίεα 4180, τηοβὲ 
{ἰκεῖγ, ἃ ᾳυδβί-οϑῆςία! ρΡοβίτοπ ἐπ ἐπε 
ΟΒυγοῦ ; τῇ ἀδελφῇ, Τοπιίηρ Ὀεῖννεεη 
συνεργῷ δΔηὰ συνστρατιώτῃ, διρρεδίβ 
το ϊβ, Ἔβρεςί!ν με οτς γα πλεπΊθεγβ πε 
ἱπηροτίδης μαζί τῆς πιϊηἰβίσυ οὔ ΜοπΊεη 
Ρίαγεὰ ἴθ τε εαγὶν Οπυγοῖ, ο΄ ἴδε 
Ἰαῦουτβ, ἐ.Ρ., οὗ Μαῖυ, Τγγυρβδεπα δηὰ 
Ττυρῆοβα, Ρεγβίθ, ἰθπ Ἴοοηπεχίοη ἢ 
ψοπὶ ἴῃς Βεπλ-[ἐοῃηΐοδὶ ἴογτι κοπιᾶν ἰδ 
υδεὰ (8εε τ ΤὭεββ. ν. 12,1 Τίπι. ν. σ7» 
ἴον πε υδὲ οἵ τῃϊ8 ννογά), πὰ Ῥγίβοα ; οπ 
τε ψ δοῖα βυδ)εοὶ 8εεὲ Ηδλγπδοῖκ, Τἀε 
Μὲίςείοη απμὰ Εχβῥαηπϑίοη οὗ Ολγ σε απὶέν, 
ἷ., ΡΡ. 122 ἔ,, τόσ ἔ,,) 363 ἢ. (1908).--- 
᾿Αρχίππῳ: ἴδοῖα 18 ποιδίηρ ἴὸ 5πονν 
τῆδι ἢθ ννᾶϑ ἴᾷς βοη οὐ Ρῃϊ]εἊοπ, γαῖμες 
της Ποπίγαγυ, ἔοσ ὑνὮν βῃου!ά τς βοὴ θὲ 
δἀάτεββεά ἱπ ἃ ἰεϊζεσ νν μος ἀςαὶς τ 
οτς οἵ δἰβ ἔδλιποτ᾽Β βίανεβ ἡ Τῆς ἱποίυ- 
βίοη οὗ δἰβ πᾶτηε πιυδὲ ὃε ἄυς ἴο ἴῃς ἔδει 
παι με οσουρίεὰ δη ἱπιροτίδηιϊ ροβίτἷοπ 
ἰῃ τῆς Ἰοσαἱ συγοῦ (οἷ ἴτας τννοσάβ νη ἢ 
ἴο!ονν πὶ τπε τεχῖ), νυν σ ἢ ννᾶ8 ἴπ 8, ἰπ ἃ 
ςετίδίη βεηβε, ἱποίυδεά ἴῃ τῆς τεβϑροπβὶ- 
ΠΕ νὴ τεραγά το Οπεβίπιυβ. Ατοδίρ- 
Ρ08 οοςυρίεά, ΔΡρΑγΈΠΕΥ, ἃ πιοῦε ἱπηροτ- 
πῆ βοδῖεοα ἐπ Αὐποβο (ϑεε Οοἱ. ἱν. 
17, βλέπε τὴν διακονίαν ποῤϑ ᾳ ἐν 
Κυρίῳ, ἵνα αὐτὴν πληροῖς͵--ἰ Γέρων 
μδὰ οσουρίεὰ δ᾿ δύο οβῆςϊα] ροβιτίοη 
τπηεπείοη νου]ὰ σοτγίδίην πᾶνε Ὀδεη τηδάε 
οἵ 1}, θὰ τῆϊ8 νου 6 πιοβὶ ὑπ] κεῖν ἐοὸ 
δᾶνε δέξῃ ἴῃς οᾶδε ἱξ τῆς ἰΔιῖες δὰ Ὀεεη 
τὰς τΔῖδογ οὗ τῆς ἔογπιεσ. [|κ ἰδ πιοσε 
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ἷ, 3. 
κΕσκ το, σου τὴν ' ἀγάπην καὶ " τὴν πίστιν ἣν ἔχεις ̓  " πρὸς 3 τὸν κύριον 
Ἐρβ: 1.16, 
1: ΤΒεκβ. 
ἷ, 2. 1 ΡΆ]}. 1. 9. τὰ ῖ Τί. ἱ. το. 

τ αι. δ". 

πδίυταὶ ἴο τεψαγὰ Ὠἰπὶ 88 ἴῃς μεδὰ οὗ τῇς 
Ιοοδὶ Ομυτοῖ, Ψῆο ᾿ἱνεὰ ἴῃ τῆς δουδε 
ψ Βεγε τῇς πιειθετβ τηεῖ ἴος νοσβδῖρ (οι. 
ὙΒεοάοτγει 8 νοζάβ, αυοϊεά ὃγ Πἱρδεοοι: 
ὁ δὲΑρχιππος τὴν διδασκαλίαν αὐτῶν 
ἐπεπίστεντο). -- σννστρατιώτῃ: 
οἷν εἰβενῇετε ἰῃ Ν.Τ'.., ΡὨ]]. 11. 25, Ὀυϊ ἕος 
τῆς πιεῖδρῃοσ ο΄. 2 Οοσ. χ. 3, 4,1 Τίω. ἱ. 
18, 2 Τίπι. ἰΐ. 3, 4,-τ-καὶ τῇ κατ᾽ οἶκον 
6: ΩΓ Αοίδ χίΐ. 12, ἔοπῃ. χνὶ. 5, 
τσ Οος. χνΐί. 1ο, (οἱ. ἱν. σ5. ὕρ ἴο τῆς 
τηίγά οεπυσυ να ἢᾶνς πὸ οετγίδίη ενὶ- 
ἄεπος οὗ (ὃς εχίβίεαποα οὐὔὐ Ἴδυγοι 
δυϊάϊηρβ ἴος ἴδε ρυγροβεβ οὐ ννοσ- 
δῃΐρ; 411 τεξεεηςεβ ροὶπὶ ἴο ργίνδϊς 
Βουδβεβ ἴοσ [Πἴ8. [ἢ Εοζως βενεζαὶ οὗ ἴῃς 
οἰάεβε οδυγοθεβ ἀρρεᾶγ ἴο πᾶνε Ὀδεη 
Ὀυΐϊτ οὐ ἴδε δἰἴε8 οὐ ουβεβ υδεὰ ἔοσ 
ΟὨἸγβείδῃ ψνοσβῃϊρ ; δεὲ ϑαπάδλγ δηά 
Ηεδάϊαπι, Κοριαμς, Ὁ. 421, Ψῆο αυοῖς 
τηῖβ ἱπιεγεβιίηρ ράββᾶρε ἔσοπιὶ ἴῃς Αεέα 
ϑκεείπὶ Μανι τὶς, 8.2 (Κυϊπατῦ) : “Οὐδε- 
βἰνίε Ῥγδεξΐεςϊυβ, φιςπὶ τη Ἰοσυπὶ ΟὨγ βαπὶ 
οοηνεδηΐτεπε. Οἷἱ τεβροπάϊι [τη 8, 60 
πυπυπηαυετηαιε σοηνεηίγε 400 ναῖε ἃς 
Ροββεῖ. Αῃ, ἰῃπαυΐε, οεχίβιπλ8 οσλ πε 8 ΠΟ 
ἰπ εὐπάεπι ἰοσυπῦ σοηνεηΐσε 80] 1108 ὃ 
Μιηίπις τεβ ἰΐἰὰ δὲ δαῦδεῖ. . . Τυης 
Ῥιδαίεοϊυθ : Αρε, ἰπαυΐξ, ἀΐςαβ, αιετὰ ἴῃ 
Ἰοουτὰ οοηνεπιδιῖβ, εἴ ἀϊδϑοίρυ!οβ ἴὰο8 
οοηρίερεβ. Ἐεβροηάϊε ᾿υϑθπυβ: Ερο 
Ῥτορε ἄοπιυπὶ Μαγιπὶ οευϊυϑάδπι, δὰ ὃ81]- 
ποὺπὶ ςορποτηςηῖο Τἰπ) Οὔ πυπὶ, Ὠδοίοπυβ 
ρων ᾿ ἰρή 

ετ. 3. χάρις. . .ε γη: Οὐ. 
Ἐοπι. ἱ. 7, με, ἀδυαὶ βαυϊΐηε ἀρ ρος 
εχο. 1. 2 Τί.) ; ἰξ ἰβ ἃ ςοσηδ πδοη οὗ δα 
τεεῖκ βαϊυϊδιίοη, χαίρειν, ἀπά ἴδε 

Ηεῦτεν οὐς, ὩΣ - [Ια ἂς ΝΙ. 
τῆς νοτὰ εἰρήνη εχργεββεβ ἰῃς βρίγίτυδὶ 
βίαϊε, ΨὨΪΟΠ 18 ἴῃς τεβυϊ οὗ ἃ τίρδὶ 
τεϊδιϊοηδδίὶρ θεῖνεεη αοά πὰ πιδη. 
Αςοοτγάϊπρ ἴο εν 88 Ὀε] 1, τῆς ἐβεΔὉ}}15ἢ- 
ταεηΐ οὗ ρεᾶςες, ἱπ τπὶβ βεπβε, "γ88 οπε 
οΟΥ̓͂τῃς πιδὶπ ἑυποίίοπβ οὗ τῇς Μεββίδῃ 
(σ΄. ἴρυκς 1“. 14), ἰξ ννᾶβ Ὠεγείη δῖ Ηἰβ 
τηεάϊδιοτίδὶ ννοσίκ ννὰβ ἴο Ὀε δοςοπιρ  ἰβῃςά. 
-πατρὸφ: δεε ποία οη 88. 13. ο. ΤῈς 
Ρῆτγαβε ἀπὸ Θεοῦ . . . Χριστοῦ ἜΧρταΒβε8 
1δε εββϑεηος οὗ δυιάδίδπι ἀπὰ ΟὨ τ βεδηϊ ἵν. 

τινος... - 

Ὁ 6). τ ἼΒεεα. ἱ. 8. 

2.4 ΑΟΌ ", ΝΗ. 

γες. 4. πάντοτε: δεϊοηρβ ἴὸ εὐχα- 
ριστῶ, ο΄. ΕρΡΏ. ἱ. 16, ῬῈ]]. ἱ. 3, (ΟἹ. 1. 3,4. 

γε. 5. ἀκούων: ρΡτοῦΔΌΪν ἔσοπὶ ΕΡα- 
ΡὮγαβ, δες (Οἱ. ἰ. 7, 8, ἱν. 12 (ἰρδείοοι). 
--«“τὴν ἀγάπην. . .: ἐκέ., ἰᾷς ἐλ 
ν Ὡς του μάβὶ ἰοννΑτάβ ἴῃς οσὰ [εϑὰ8 
ΟὨσίβε, δηά πὸ ἴον νυνί δου ββονεβὲ 
ἴο 411 τῆς βαϊηῖβ. “Τῆς Ἰορίςδὶ ογάεσ," 
βᾶγβ Γἰρδιίοοι, “18 νἱοϊαῖοᾶ, ἀπά τῆς 
οἴαυβεβ δε ἰηνεσίεά ἴπ ἴπε βεοοπά μαζὶ 
οὗ τῆς βεπίεηος, ἴδ ρΡγοάδυςίηρ, δ ἐχ- 
ἅταρ]ς οὗ τῆς ἤρφυτε οἈ]1εἀ οΒίλκηι ; δες 
(αἱ. ἱν. 4, 56. ΤὨϊδβ σεβ]β μεῖς ἔγοπι ἴα 
ΔΡΟΒις᾿Β βειείηρ ἄοννπ τῆς ᾿Ββουρῃῖ8 ἴῃ 
τῆς βεφυεηςα ἴῃ νδίοἢ ἴμεν οσοὺσ ἴο Ὠΐπι, 
νους ραγίηρ τεραγὰ ἴο βυτηπιχείσγιοδὶ 
διταηρεῖηεηῖ. Τῆς ἢτγεὶ δηὰ βγοαιπεης 
τδοῦρῆι ἰ8Β ΡΒ επιοπ 8 ἰονε. Τῆΐβ βυρ- 
ξεϑὶβ τῇς πιοπιίοη οὐ δῖ5 δ, ἃ8. (Ὡς 
βοῦυτος ἔγοπιὶ ὑνϊοἢ ἰξ βρείηρβ. Τηῖδ 
ραὶῃ τοχυΐῖγαεβ ἃ γείεγεπος ἴοὸ ἴδε οδ͵εςὶ 
οὗ αἰ. Απά τδεη, δὲ ἰεηρτδ, σοπεβ ἴῃς 
ἀεξεττεά βεημεὶ το ἴδε βγβὶ τπουρπι--ἴδς 
τᾶπρε δηὰ ςοπιργεμεηδίνεμεθθ οὐ δΐ8 
Ιονο." --αίστιν: ποῖ “ἐκ ΙΪπ 688," 
Ῥυϊ “41 " (θεἸϊεῦ, οὐ τ ον. χίῖ. 13, 
ΘΔ]. ν. 6,1 ΤΏεββ. ἰ. 3.--πρὸς ...εἰφ: 
τῆς ἀϊθετεηςς ἴῃ τΠεβς ρσοροβίτἰοῃβ ἰδ ποῖε- 
ΨΟΥΕΥ, πρὸς τείετδ ἴο {πε “ ἐαἰ ἢ" το 
ΟὨτγίβε-τνατὰ (οἷ στ ΤΉεββ. ἱ. 8), εἰς ἴο (πε 
Ἰονςε ἴο [μς βαϊηιβ; θοτἢ γε ἀενεϊορεά ἰῃ νν. 
6, γη.--τοὺς ἁγίους: 8:1. Ραυ] ἱπιεπάβ8 
Οπεαβίπηιβ ἴο ΡῈ πουρδι οἵ μεῖς. ΤΒς 
οτἱ ρίπα] εἰσηίβοδηος οἵ τῆς {|ε ἅγιος, Δ8 
ρριικὰ ἴο πιεπ, πΊᾶῪ ὃς Βεεη ἰπ βυοῖ ἃ 
Ῥῆγαϑβςε 88, “Ὗς 5841] Ὀς ΒΟΙ͂Υ, ἔοσ 1, 1πὸ υογὰ 
γουτ αοά, ἀπὶ ΒοΙγ᾽" (μεν. χῖχ. 2). Τὸ (ῃς 
7ενν, ΠἰΚς 8:1. Ῥαυΐ, ἐπε σοτγεβροπάϊηρ τοοὶ 
ἴῃ Ηεῦτεν οοπποιεά τπε ἰάελ οὗ βοπιχει ῃὶηρ᾽ 
βεῖ δραγῖ, ἐ.6., οοπβοογδίεά ἰο τῆς βεγνίςθβ 
οἵ ἀοά (εἶ, 4.ρ.. Ἐχοᾶ. χχίϊ. 31 [20])}. 
Τθε ἁγίοι οοηδεκυϊε οτίρί πα! (πα 
ἐκκλησία; Δπά ͵υ8ὲ 48, ἀοοογάϊπρ ἴο τῆς 
πιεδδηΐηρ ὑπάεε γίηρ τὰς Ηεῦτον δαυΐνα- 
Ἰεηὶ οὗ τς ψοτά ἅγιος, βεραγδαίίοῃ ἔογ 
(οὐ β βεγνίςς νναϑ ἴῃς πιδίη Ἴοοποεριίοη, 
80, ϑοοοτάϊηρ ἴο τῆς τοοῖ-πιεδῃΐηρ οὗ 
ἐκκλησία, ἰξ ςοπποιεὰ δε ἰάεα οἵ ἴδε 
Ῥοάν οὗ ἴδοβε “ ςα!]Ἱοὰ ουἱ,᾽" ἀπά (δυ8. 
βερασζαῖεά ἴγοτῃ ἴῃς νγογὶά. 
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Ἰησοῦν "1 καὶ εἰς πάντας τοὺς " ἁγίους, 6. ὅπως ἡ ἢ κοινωνία τῆς ο Ερβ. ἱ. τ, 
πίστεώς σου “ ἐνεργὴς γένηται ἐν " ἐπιγνώσει παντὸς 2 ἀγαθοῦ τοῦ ὃ» Ῥΐ πν αν 
ἐν ἡμῖν εἰς Χριστόν" " 17. χαρὰνδ γὰρ Ἰπολλὴν ἔσχον καὶ ὁ χο, (οῖ" 
"παράκλησιν ἐπὶ τῇ ἀγάπῃ σου, ὅτι τὰ ᾿σπλάγχνα τῶν ἁγίων ἷν ̓  “ο 

"ἀναπέπαυται διὰ σοῦ, "ἀδελφέ. 8. Διό, πολλὴν ἐν Χριστῴ ἘΡδν 

“ παρρησίαν ἔχων "ἐπιτάσσειν σοι τὸ ἢ ἀνῆκον. 9. διὰ τῆνες ὌΚΟ 
ἀγάπην μᾶλλον "παρακαλῶ, τοιοῦτος ὧν ὡς Παῦλος " πρεσβύτης, ἔνεωι. εἰ, 

8,2 (οε, νἱ. 12, νἱΐ, 13,15, ῬΆΪ]. ἰ. 8. 
νἱ. 18, ὙΠ 4: 
γ. 4, (οἱ. ἰἰ. 18. Ζ Ἐρδ. ἱν. τ. 

1 .ὲ χριστον ὨΪ, Δεῖδ. 

ἐυμιν ΜΕΟΘΡ, οὐτδδ., ὅσ, γα, τες. 

ν 2 Οοχ. 1ἰϊ.. 12, Ἐρῃ. {1}. χ2, ΡΒ]. ἱ. 20. χΧΜ 

τα Οος. χνὶΐ. 
υ Μεῖῖ. χί. 28,1 οὐς χνί. 18, 2 Οος. νἱΐ. 13. Υ ϑι 

. 10 " νὶ. ν᾿ , 1Χ. . . 

ΔΊ,αΚε ἱ. 18, Τίς, 1ἱ. 2. ΣΕ ἘΉΘΟΣΟΣ ἘΒΒ 

3. ἐργον ΕΘ, 8, ς, ε, , υϊς. ὁ 0 πηι. ΑΟ. 

δ΄ Ἰησουν ΜΟΌΕΟΚΕΡ, πὶ, Νυ]ς. 
θχαριν ΚΙ,, ἃ, ΝΙρΡ, τες., Οτγβ,, ΤΒβεοά., Πδηι., ΤῊ]. 

τ εχομεν πολλεν ΠΟΚΙ,, 8, τῷ, Ῥεβῇ., ϑυγβδεκ, ΨΌ]σΡ, τες. ; πολλεν ἐχω ἃ. 

8 Ἡδθεηῖϊόβ Νυνὶ. 

νει. 6. ὅπως: δείοηρε ἴο μνείαν 
σου ποιού “9... 5 ἷ8, 48 ἰϊ π᾿ νεῖς, ἰπ 
Ὀγαοκείβ. ἴτ ννουϊά Ὀὲ ποτα υδ02] ἰο ἢανε 
ἵνα Πεῖε.--κοινωνία: ἴδε τεΐεγεποε ἰ8 
το ἰάεπεεν οὗἁ ἔδἢ ; τῆς ἔεΠον ΒΡ ἀπηοη 
τε βαϊηιβ, οὐ ΡΒ. ἰ. 5. Τῆς Ψοσά ἰ8 
υϑεὰ οὗ ἃ ςοἰϊεςιίο οὗ τοηον ἰῃ Ἐπ). 
χν. 26, 2 Οοι. νἱϊΐ. 4, ἰχ. 13; ο΄. Ηεῦ. 
ΧΙ, 16.--τ-ἂν: δες 2 Ὅος. ἱ. 6, ΟΟἹ. ἱ. 29. 
π-ἐπιγνώσει: ἴδε ἕοτος οὗἁ [8 ψγοτὰ ἰβ 
βεεη ἰη ῬΗ]] ἱ. ο..-παντὸς ἀγαθοῦ: 
φ΄. ἔοαι. χίΐ, 2, χνὶ. χορ, Οὐἱ. ἱ. ο.---ὸν ἡμ. 
εἰς Χρ.: ἴξ 8 ποῖ ΟὨΪΥ ἃ αιεβίοη οὗ 
τῆξ ΨὙὯΟ Ὀεηεῆς Ὁγ “ ἔνεσν ροοὰ (Πίηρ,᾽ 
Ὀυς δἷδο οὗ τῆς τεϊδιϊοπβηΐρ ἴο ΟἨγίβι; 
τ΄. Οοἱὶ. 1. 23. 

γεῖ. 7. ἔσχον: τδς δοτγίδε Ἔἐχργεββεβ 
Τόσον πε πιοπιεηὶ οὗ ον ΜὨϊςἢ 
8... Ῥαὺϊ εχρεγίεηοοά ψοη ἢς δελτγὰ 
τοῖβ σοοὰ πεν δϑουϊ Ῥμῃϊείηοη.---τὰ 
σπλάγχνα: τερατάεά 85 ἴδε βεαὶ οὗ 
τῆλε επχοιϊοπδ.--ἀναπέπανται: [ῖἢς 
οοτηρουηὰ “ΕΧργαβ8β6β ἃ ἰοΙΠΡΟΓΔΆΓΥ τα! εἶ, 
τῆς βἰπιρῖς παύεσθαι εχρτεξδεβ ἃ ἢηδ] 
οεββδῦοη " (1ἡρδιίοοι).--ἀάἀδελφέ: ἰδς 
Ρίδος οὔτῃς ννογά πεγὲ πιᾶκεβ ἴϊ ετηρδαιῖς, 
τ΄. αἱ]. νὶ. χ8, ΡΗΪ]. ἱν. σ. 

νει. 8. Διό: ἑ.6..) Ὀεοδυβε οὗ ἰῃς μοοά 
ἰδδῖ δε Βαβ βελγά ςοποεγηίπρ ΡΗϊεσηοα ; 
Βς πιιδὲ Κεὰὲρ ἃρ ἢἰβ τερυϊδιίοῃ.--- π ι- 
τάσσειν: " το ἐπ)οίη,᾽᾿ ος “ οοτητηδη "; 
τῆε ψοτὰ ἰδ υϑεά “ταῖῃες οὗ σοτητηδπάϊηρ' 
ΜὨΪΟΩ δἰἴίδςῃεβ ἴοὸ 4 ἀεῆηίϊε οβῆςς δηὰ 
τεϊαῖεβ ἴὸ ρεισηδηθηῖ Οὔ] χαϊίοπβ ὑπάετ 
ἴῃς οβῖος, τπδη οὗ βρεοίδὶ ἱπ)υποῦοηβ 
ἔοτ ραγιςυας οοσολβίοηβ " (Νίποςη).---τ ὃ 
ἀνῆκον: ἴῃς ῥεπιαγυ πιεαηΐηρ οὗ ἴδε 
νει ἰδ ἐμαὶ οὗ “Βανίηρ αγγϊνε αἱ," οἵ 
“ρδοποά"; ἀπά, υἱεϊπιδίεῖγ, ἔπδὶ οὗ [1Η]- 
1πρ ἃ τοογδὶ οὐδ] ραϊίίου. Ὑῆπε ννογὰ ὁοουτα 

9 αναγκὴν Α. 

εἰβεννβεγε ἴῃ τῇς Ν.Τ. οηἱγ ἰῃ Ἐρῆα8. ν. 
4, Οοἱ. ἰἰΐ. :8. 

νει. 9. εὐοίοῦτος ὧν ὡς: “τοι- 
οὗτος σλη εδπεὰ ΟὨΪΥ ὉΥ ἃ (οἰ οννίη 
δάϊεςξνςε, ος ὃν οἷος, ὅς, ὅσος, οἵ ὥστε 
ψτ τῆς ἰηδηϊανε; πσνοῖ «ἄς "» (γη- 
ςεη(). [ἐ δβ6επΊιβ, τπετοΐοσγε,  ἴο ἴδκε 
τοιοῦτος ὧν 45 τείειτίηρ ἴο. .. μᾶ 
παρακλῶ, ν»Ὡϊ ἢ 18 (Δ ΚεΠ ὑρ ἀρδίη ἰῃ ἴδε 
πεχί νεῖδε; ὧφ Παῦλος. .. ᾿Ιησοῦ πηυϑῖ Ὀς 
τερατάςά 48 (Πουδἢ ἱπ Ὀγδςκεῖβ; τοιοῦτος 
ὧν νου] τε πιδδη "Ὁπα ΠΟ Ῥαβεθοῃεβ᾽". 
--πρεσβύτη πε: {Πἰ8 οΔη Βοδσοεῖυ ὃς ἰῃ 
τείετεμος ἴο ἀζε, ἔοσ ννΐοἢ γέρων ψουά 
Ὅε πῖοσε Πἰκεῖγ ἴο βᾶνε ὕθεπ ἀράς βοαίάερ, 
ἷπ Αςβ νἱΐϊ. 58, δ τῆς πιαγιυτάοπι οὗ ϑ8ι. 
ϑίερῃεη, ἴδε ἴετπὶ νεανίας 8 Δρρίἱεά το 
81. ΡῬδυ]. [Πἱρπείοος πῃ δΐβ ἱπιεγεβείηρσ 
ποῖς οἡ ἴπ 8 νεῦβε, βαυβ: “Ὑδεῖε ἰ8 γεᾶ- 
ΒΟ ἔος {πιπκίηρ ἐπᾶὶ ἴῃ ἴῃς ςοπιτηοη 
ἀΐϊαϊεοι πρεσβύτης πιᾶν δᾶνε θέε υυτϊτέεπ 
ἱπάϊ βεγεμεῖν ἔος πρε φ ἰῃ 5:. Ρδυ}Β 
εἰπιε ; δπά ἰξ 8ο, ἴῃς ἕογπι ἤεγὲ τΏΔῪ δα 
ἄυε, ποῖ τὸ βοῖηε σοπιραγαιίνοϊν ἰαῖς 
βοσῖρεο, δυϊ το ἴῃς οτίριπαδὶ δυϊορταρῃ 
ἰϊβεῖ οὐ το δῇ ἱπιπχεάδϊαϊε ἰγδηβοσίρι ἢ; 
δηὰ πε ρῖνεβ ἃ πυτηδεῖ οὗ ἰῃβίδποεβ οὗ 
τῆς ἔογηϊ π' ύτης Ὀείπρ υδεὰ ἴοτ πρεσ- 
βεντής. ΙἸ{, 48 βεεῖηβ νεγὺ {Πκεῖν, ᾿νε 
Βῃου ὰ ἰγϑηϑ]δίε ἴπε ἱινογὰ “ δπιδαββδάοσ ᾿᾿ 
Βετε, ἴδ ννὲ πᾶνε ἴῃς βιυκὶπρ ράτδὶ εἰ 
ἱπ τῆς ςοηῃίεπιροσασυ ερίδιϊς ἴὸ ἴδε 
Ἑρδεβίδῃβ, νί. 20, ὑπὲρ οὗ πρ ἐν 
ἁλόσει. εϊδδτηιαπη (Γἑελὲ υονι Οϑέδη, 
Ρ- 273) Ῥοίΐπίβ οὐὐ ἴπαὶ Ῥοΐ της νετὺ 
πρεσβεύω, ἀπά τς δυδπβίαπιίνε πρεσ- 

4, αῖς υϑεὰ ἴῃ τῇς ατεεῖκ Οτίεπει 
ἔοτ Ἔχργεββίηρ ἴδς {ἰ|ς οἵ τῆς Τυεραῖιβ οὗ 
τῆς επιρεῖοσ. Ασοοριίηρ ἴδε πιεδηΐηρ 
“φιηδαββδάογ᾽᾿ ἤεθ, ἴδε δἰρηίβολπος οὗ 
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Ὁ 1 Οος. ἱν. γυνὶ δὲ καὶ δέσμιος Χριστοῦ Ἰησοῦ, το. 
14, δ, 
ἦν. 19,1 
Τίαι. ἱ. 2. 

ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ 10- 

παρακαλῶ σε περὶ τοῦ 
ἐμοῦ " τέκνου, ὃν “ ἐγέννησα 5 ἐν τοῖς ὅ δεσμοῖς,Σ " Ὀνήσιμον, 11. 

εα Οοτ. ἵν. τὸν ποτέ σοι ἄχρηστον " νυνὶ δὲ καὶ ' σοὶ καὶ ἐμοὶ " εὔχρηστον, 
15, 64]. 

ἁ ῬΆΪ). ἴ. 7. 
Ζ Οἱ. ἱ. 13. 

Οοὶ. ἱ. 2:. 
4 Τία,. ἰἰ. 21. ὑ1υκο χχιϊΐ. τσ. 

1 πὶ. ἰησον Ὠ"; ἰησον χριστον τες. 
5 μον ΟΟΌΕΚΡΡ, ἃ, ϑυτσ., τες. 

12. ὃν ᾿ὅ ἀνέπεμψά σοι, αὐτόν," ὅ τοῦτ᾽ ἔστιν δ τὰ ἐμὰ σπλάγχνα 7 

5 13. ὃν ἐγὼ ἐβουλόμην πρὸς ἐμαυτὸν " κατέχειν, ἵνα ὑπὲρ σοῦ μοι 

ΚΊμυΚκε ἱν. 22. 

2 Ῥγ, ἐεγω Α, π|. 

40 πι. και ΑΚΟΌΚΨ,Ρ, Ρεβῆ., τος., ΝΗ. 

δ--ῦ αγεπεμψα᾿ σὺ δε αντον ὨῈ,, ἃ, τες.; τεπιϊδὶ ἰδ. Τὰ δυΐεπὶ ΠΠὰπὶ Νυἱς. 
ὅποῦι Ννυϊρχλ; ἰά εβὲ νυν. 
Τὰ προσλαβονυ ΟΡ, ἃ, τες. (οἷ, ν. 17); Ἐ βυδοῖρε Νυἱκ. ; τῆς Ρεβῇ. τεδάβ "' ΠΊΥ 

80η" ἴοτ τα ἐμα σπ' 

τῆς ρδββᾶρε ἰ8 πιυοῇ ἱπογεαβθά; ἔογ 
ομπάν Διηδαββδᾶογ πδά (ἢ τίρῃι ἴὸ 
ςοτηπηαπά, Ὀὰϊ ἴῃ τηεγεῖν εχῃογιίηρ Πα 
τῆγοννβ 80 τῇς ἢ πῆογε γεβροηβ ΠΥ Οα 
Ῥμίεοθ. Τὴε ννογά “δπιραββϑαᾶοσ ᾽" 
νου Ῥὲ δἱ [εαβί ἃ8 βϑίγοηρ δΔῃ 4 βϑογιίοῃ 
οὗ δυϊμογίιγ 88 “δροβιίίε᾽"; ἴὸ ἃ ὅτεεκ, 

᾿ πάεεὰ, ποτε 80.--δέσμιοςᾳ: ρετῇαρβ 
τηδῃτοηςὰ ἔογ ἴπ6 ρυγροβε οὗ πἰπῦπρ ἴπδι 
ἰπ γεβρεςῖ οἵ ροηάαρε Ὠὶβ ροβίξίοῃ νν88β ποῖ 
Ὁπ|1|κς τἴπδὶ οὗὨἨ δίπι ἴογ ννοπὶ ἣς ἰ8 ἀρους 
το ρίεδά ; εὖ τῆς ννᾶυ ἰῃ Ὡς 581, Ρδαὰὶ 
Ἰάδηἢ ε8 Ὠίπιβοῖ νἢ Οπαβίπγιβ ἐπ νν. 
12. «. αὐτόν, τοῦτ᾽ ἔστιν τὰ ἐμὰ 
σπλάγχνα, ἀπὰ 17. . . ὡς ἐμέ.---Χχριστοῦ 
Ἰησοῦ: θείοηγρϑ ὑδοιῃ το πρεσβύτης ἀπὰ 
ἴο δέσμιος, οε7΄΄. ν. τ, ΕΡΏ. [0 1, ἰν. τ, 2 
Τίπι. ἱ. 8. 

Ψψεσ. το. ὃν ἐγέννησα: ο΄. δαηλε- 
ἀγίη, χῖχ. 2 (1 ἐγ. Τῖπι.), “ 1 ομα τεᾶοῆοδ 
1τῃ6 80η οὗ δἰβ πείρῃρους ἴῃς [νν, ἴῃ 6 
ϑογίρίυγα σεσκοηβ (ἢϊ8 τῆς βᾶπιε 45 ἰῇ πε 
πδά Ὀεροτίεη Πίπη᾽" (φιοῖεά Ὁγ ΝΊΠποβηῖ).-- 
᾿Ονήσιμον: οπε νουϊά ἐχρεοὶ Ὀνησί- 
μον ἴὲ ἰβ αἰἰταςϊεὰ ἴο ὃν... ἰπβιεδά οἵ 
δτεεῖηρ ἢ τοῦ ἐμοῦ τέκνον. Ηε ἰ8 
ἴο θεὲ ὀνήσιμος ἱπ ἔπτυγε, πο ἰΙοηρες ἀνόνη- 
τος.--ἄχρηστον: ἅπ. λεγ. ἰπ Ν.Τ', 
Ὀυϊ υδεὰ ἴῃ τπε ϑεριυαρίπι, Ηο58. νἱῖ!. 8, 
2 Μᾶδςς. νἱΐ. 5, ΝΝ δά. {1. ταὶ, {1 τα, 5ῖτὶ χνὶ. 

ΑἹ, Χχνὶ, 19. ΑΒ δρρ] θὰ ἴο Οπεαβίπιιβ Πα 
τείεσεπος πιυδῖ Ὅε ἴο βοτηδίῃίηρ το ρ 
ἄοπε Ὀγ ἢ ; πε ἔδασ οἵ Ὀθεὶπρ' ρυπίβῃεὰ 
ἴοτ τῃ 15 ννᾶβ ργεβυσταδῪ Πΐ8 γεάβου ἔοσ συ π- 
Ὠΐπρ ΑΝΆΥ ἴτοτι ἢίβ πιδβίει.--ψυγνὶ δὲ: 
ἃ τπογουρη! Ρδυ πε ἐχργαδβίοη, οὕ ν. 
9, ἔοχῃ. νί. 22, νἱΐ. 6, 17, χν. 23, 25,»,[1 
οι. ν. 11, εἰς.--ἰμἰὕχρηστον: ΟΠΙΪΥ 
εἰβεννῆεσε ἴῃ Ν.Τ. ἰπ 2 Τίπι. ἰϊ. 21, ἵν. 
11. 

Ψγει. 12. ὃν ἀνέπεμψά σοι: ἴἱε 
τῆς ερί βίο τυ δοτγίβι, ἰῃ δοοοσάδπος ννἱῖ 

δῖγ]ε. [118 οἱεασ ἔγοτμῃ ἴμεβε ννογάβ {παῖ 

Οπαβίπγιϑ Πἰπγ86 17 ννὰ8 ἴῃς Ὀεᾶγεῦ οἵ ἴῃς 
Ἰεῖῖεσγ, οὶ Το]. ἱν. 7.9. Οη 8ι. Ρδυ}} ἰη- 
ἰδίεηοε ταὶ Οπαβίτσηυβ 5δῃου]!ά τεΐϊυγῃ ἰὸ 
Πῖ8 πηάϑίεσ, 8βε6Ὲ [π|γ. 8111.---πὐτόν : ποῖς 
τῆς δρηδιὶς Ροδβίτίοη οὗ ιῃἰβ ννογᾷ, οἷ 
Ερῃ. ἱ. 22.--ἐμὰ: δραὶπ επιρῃδις ἱπ 
ἴπ8 ρτεςεάϊηρ της πουη. 

νετ. 13. ἐγὼ: ἃ {υγίπες επηρπαῖς 
τπχοὰς οὗ εχρτγεββίοη.--- βουλόμην : 
βούλεσθαι ςοπποῖςβ ἴῃς ἰάεδ οὗ μὰ : 

εἰν δἰ λρὶγ τπδὶ οὗ νἹ]ἶπρ. ΤΠε ἀϊθέες- 
δποαὲβ δϑῦνεε ἴῃς τεπ568--ἀβουλόμην 
ἃηὰ ἐθέλησα (νεῖ. 14)---ἰδ εἰσηίβοδηῖ; 
“τῆς ἱπιρετγίεος ἱπιρ!ιεβ ἃ ἰεπηίδιίϊνα, 
ἱποποδία ὑγοοεδβ; ψ ἢ1]6 ἴπὰ δογίβε ἀς- 
8ογῖδε8 ἃ ἀεδηΐίε σοπιρίεῖε οι. Τῆς Ψ1}} 
βίερρεὰ ἱπ ἀπά ρυϊ Δη επά ἴο {πε ἱποϊίηδ- 
οπΒ οὗ {πε πιϊηά ̓ ([ρῃεοου).---κ α τ έ- 
χειν: “το ἀειδίη,᾽᾿ ἀϊτες!! Υ ορροβεὰ τὸ 
ἀπέχῃς ἱπ νεῖ. 15. εἰβδπιαπη (Οῥ οὐέ., 
Ῥ- 222) Ροϊηῖδ ουὲ [δὶ κατέχω 15 οἴεῃ 
υϑεά ἱπ ραρυτὶ ἀῃά οπ οβίσα κα οἵ δέμαέηρ, 
1πουρἢ ἴπ ἃ πιαρίοδὶ βεπβε.--- πὲρ σοῦ: 
“ἴῃ τῆν βιεδά,᾽᾿ τῆς ἱπιρι!σδτοι θείης παῖ 
ῬὨΠεπιοη 8 φἰαξε υἀπάδγ ἀπ οὐ] ραιϊίοη 
ἴο 5 βίανε ; ἴογ ἴῃς ἔογος οἵ ὑπὲρ 48 111ι18- 
«γδῖθά οἡ ἴῃε ρδρυτί, εἴς., 8βε6ὲ εἰ ββπΊδπη 8 
ἱπιροτίδηϊ γε πηαγκβ οα ΡΡ. 105, 241 Η,, οἵ Ὠὶ8 
ννοτῖκ δἰσεδὰν αυοϊεοά.--διακονῇ : υϑεὰ 
ἰπ τπε Ραυ!μης ἘρΡί8ε1ε5 θοϊἢ οἵὐἠἨ ΟἿ τ βιίδη 
τηϊπἰϑισδείοη βαπασα!ν (Βοπι. χί. 13; 1 
Οος. χίΐ. 5; Ερῃ. ἵν. 12) δπὰ ἱπ βρεοΐδι 
τοΐδγθηςε ἴο ὈΟάΙν νναπῖβ, ϑυςῇ 8458 Δ1ΠΊ8 
οϑη ΒΌΡΡΙΥ (1 Οος. χνί. 15; 2 Οος. νἱϊΐ. 4). 
--ἐν τοῖς δεσμ. τοῦ εὐαγγ.: ΐ.4., 
ἴα Ὀοπάβ νης τῆς Οοβροὶ πμαά τἰεά, ἀπὰ 
ΨἘΙΘΉ πορεββιιδιθὰ ἢ Ὀεΐπρ τηἰπίβιεγεά 
υηϊο.--τοῦ εὐαγγελίου: 8εε Ματκ 
ἷ. 14, 15 ἀπὰ οὗ, Μαδῖι. ἱν. 23; Ὁ σίβι 
868 ἴπε ᾿ννογὰ οὔζϊεπ ἱπ τεέεσεπος ἴο ι(μῈ 
Μεβδίδηϊς Εταᾷ. “Ἴδε οαγεβι ἰπβίδηοαβ 
οἵ τῆς υβεὲ οὗ εὐαγγέλιον ἱπ ἴῃς 5επβε οὗ 
ἃ Ὀοοκ ψνουἹὰά ὃε: Ὠιά. 8, 1, 15 δὲς; ἴρῃ. 



10. 

Ἰδιακονῇ ἐν τοῖς δεσμοῖς τοῦ εὐαγγελίου, 14. χωρὶς δὲ τῆς σῆς! Μαι. 

ἢ γνώμης οὐδὲν ἠθέλησα ποιῆσαι, ἵνα μὴ ὡς κατὰ " ἀνάγκην τὸ ᾿ 

ἀγαθόν σου ἦ ἀλλὰ κατὰ 1 ἑκούσιον. 

» ἐχωρίσθη πρὸς ὥραν, ἵνα αἰώνιον αὐτὸν “ ἀπέχῃς, 16. οὐκέτι ὡς 
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χυ]!. 55, 

15. “τάχα γὰρ διὰ τοῦτο 

δοῦλον 3 ἀλλὰ ὑπὲρ δοῦλον,2 " ἀδελφὸν ὃ ἀγαπητόν, " μάλιστα ἐμοί, δὴν ΣΡ ΣΝ, 

ὁπόσῳ δὲ μᾶλλον σοὶ καὶ “ ἐν σαρκὶ καὶ " ἐν κυρίῳ. 
ἔχεις “ κοινωνόν, " προσλαβοῦ αὐτὸν ὡς ἐμέ. 

17. εἰ οὖν με ὴ ΣΝ 

18. εἰ δὲ τι " ἠδίκησέν ο πε μς ́. 
σε ἢ "ὀφείλει, τοῦτο ἐμοὶ " ἐλλόγα΄ 4 19. " ἐγὼ Παῦλος ἔγραψα τῇ ἢ τ Θος. ΨΗ; 

ῬΆΪ!]. ἱν. 18. 
11. τό. 
3, χν. 
11,2 

τ ΕρΒ. νί. 2:1, (οἱ. ἱν. 7, 9. 
ν Εοπ!. χνὶ. 2, ῬὨΪ]. 11. 20. 

[ἢ Υ Μεαῖι. χχ. 13, τ Οοσ. νὶ. 8. 
8688. ἐϊϊ. 17. 

105). ὮὉ. 32-3 Οπῃ. Ε, 

ἄγόάο, 5, 8 (ϑαπάλυ, Βανιῤίοη 1,δεέμγας, 
. 310). 

ἡ γεσ. 14. ΜΗ ἰδὲ τπουρῆϊ οἵ 118 
νεῖβε οὕ. 2 Οοσ. ἴχ. 7, 1 Ρεῖεσ ν. 2.--ὡς 
κατὰ ἀνάγκην: “81:. ΡΔ0] ἀοε658 ποῖ 
ΒΔΥ κατὰ ἀνάγκην ῦδυϊ ὡς κατὰ ἀνάγκην. 
Ἧς 111 ποῖ βαρροβε ἴπδῖ 1 ννου!Ἱά τοδ}}ν 
ες οοπδίταϊηϊ ; ὃυϊ [ἃ πγυδῖ ποῖ Ἔσνθ ὑγεασ 
ἴδε ἀῤῥεαγαποε (ὦ4) οἵ Ῥεΐπρ 50. ο΄ 2 
Οος. χί. 1:7, ὡς ἐν ἀφροσύνῃ ᾽ (ἱρπείοου). 

γες. 15. ἐχωρίσθη: ἃ νετγ ἀεϊ!ςαῖς 
ΜΆΥ ΟΥἩ ρυξεπρ ἰϊ.-πρὸς ὥραν: οἷ, 2 
Οος. νἱΐ. 8, 6]. ἰΐ. 5.--αἰώνιον: ἴδετε 
18 πο γβάβοη ννῆν [ἢ 8 βδῃου!ὰ ποῖ θὲ τά κεη 
ἴῃ ἃ [ἰτέγὰ] βεῆβε, τῆς τεΐετεπος δεῖπρ' ἴο 
Οπεαβίπιυβ 848 ἀδελφὸν ἀγαπητόν, ποὶ 485 
δοῦλον.--ἀπέχῃς«: οὐ. ΡΗΪ]. ἱν. 18, δἱ- 
τπουρῇ τπε ἰάεα οὗ τεβιξυτίοη ἰ8 ργτοπιίπεης 
δεῖς, πὶ οὗ οοτηρί εἴς ροββεββίοῃ 86 6Π18 
4150 ἴο δε ῥγεβεηῖ ἴῃ νῖενν οὗ αἰώνιον ἀπά 
ἀδελφὸν ἀγαπ., Ὀυϊ 8εε ὐγίμες [ηἰτ., 

νει. 16. οὐκέτι ὡς δοῦλον: πὸ 
Ἰοη ζεῖ ἰῃ [6 ομαγαςῖεσ οἵδ βίαν, δοςογά- 
πα ἴο ἴῃ6 ψοσὶ Δ᾽ 8 δοςεριίδιίίοη οἵ {πε 
ἴετω, ᾿ἰὨΟα ΡὮ 581}}} ἃ βίανε (βεε, πονενεσ, 
πε ποῖβ οὔ ν. 21); θυῖ τῆς τεϊδ:οπβαρ 
Ὀεΐννεθη βίανε πὰ πηαβῖοσ ὑνεγα ἰῃ [Π18 
ἰπβίδπος ἕο Ῥεοοπς δἰϊεγεά.- -πόσῳ δὲ 
μᾶλλον .. .: ἐνξ., τῆοτε [ἢΔη πιοβὲ οὗ 
411 (νῃῖο ἢ μα Παὰ Ὀεδεπ ἴο 51. Ραυ]) ἴο 
τὰ ςε.--- ἢ τῆς τπουρῆς οὐ {πε νεγβε 
ς΄. τ Τίπι. νἱ. 2. 

γες. 17. ἔχεις . . .: ἴον 1Π|8 υ86 οὗ 
ἔχω ο΄. Τὰκὲ χίν. 18, Ῥῃΐ. ἰϊ, 20.-- 
κοινωνόν: ἴογ ἴπε ἰάεα βεὲ όοχ). χίϊ. 
13, χν. 26 ἔ,, 2 Οος. νἱϊ!. 4, ἰχ. 13, 6]. νἱ. 
6, ΡὨ]]. ἱν. 15, 1 Τίηι. νἱ. 18, Η Ὁ. χὶϊ!. 16. 
--προσλαβοῦ αὐτὸν ὡς ἐμέ: οἱ, 
τὰ ἐμὰ σπλάγχνα ἰπ ν. 12. Αἡ ἱπίετεδί- 
ἵπρ Ῥᾶγβ]!εὶ (ρίνεπ Ὁγ Πεἰβϑπιαπη, οῥ. 
εἰξ. ῬΡ. 128 (.) οσουτζβ ἴῃ ἃ ρᾶρυτυδ οἵ ἴῃς 
δεζοηδ ςεπίυτν, ψττίθη ἴῃ [τη Ὁγ ἃ 

81 Τίτ, ἱν. το. 
Οοτγ. χΧ. 18, 20. 

Σ Μεαῖι. χνιϊὶ. 28. 

5 Οπ, 38}. 

» 15. 
ᾳ Μεῖι. ν. 

: 16, νἱ. 4, 
τ Εοχ. χὶ. 12, 24. ὩΣ Τίπι. 
ΧΑςείδ χχνίϊὶ. 2, οιῃ. χίν. σ, 
ἃ οῃ;.ν. 13. Ὁ Οἱ. νὶ. 

ὁ ελλογει ΚΙ, τες. 

πτεεάπιδη, Αὐτγεϊ 8 Ατσοπεΐίδυβ, ἰο τῇς 
ταὶ ΠΠταγν ἰτίδαπε, Π]108 Ποτηϊτίυβ : “ ΑἹ- 
τεδλὰν οὔσε Ῥείοτες ὅδνε 1 οοτητηεηδεά 
ἀπο ἴπεε τὴν ἐπεπὰ Τβεοη. Απά πονν 
δραὶπ, 1 ργαν ἴδες, τὴν ἰοσά, παι ἢς τΏΔΥ 
ὃς ἴῃ τῆν βἰρῆι δἃ5 1 τγυβοὶγ᾽" (αϊ εὐχὴ 
δητ᾽ οσυϊοβ παῦθδϑ ἰδπαυϑση της). 

ψεσ. 18. εἰ δὲ τι: 45 [ἱρμιίοοίι βᾶγ8, 
πε σᾶβε ἰβ βιαϊεά δυροιπαιίςα!γ, δὰ 
τῆς ννογάβ ἀουθεὶεββ ἀδβοτίρε ἴῃς δοίυδ] 
οἤεηςε οὗ Οπεβίπιιβ.---δλλόγα: ΟΠΪΥ 
εἰβενβεγε ἱπ ΝῸΤ. ἴῃ Εοπι. ν. 13; ἢ 
Οσουτβ ὁπ ἴδε ρδρυσγί (Πεἰββπιαπη, οῤ. 
εἰξ.,» Ῥ. 52), “ἴο τεῦκοη υπίο᾽"; Πεζῖα, 
ἱπ τῆς δεηβε: “Ρυὲ ἴἴ ἀοννῃ ἴο ΠΊΥ 80- 

νει. το. ἐγὼ Παῦλος: “Τῆς ἰη- 
ττοδυςτίοη οὗ Π1Ὶ8 οὐνῃ πᾶπὶς ρίνεβ ἴξ ἴῃ 6 
Τδαγδοῖεσ οὗ ἃ ἐοσπιδὶ ἀπὰ Ὀϊπάϊηρ βίρῃδ- 
ἴυγα, ο΄. τ Οοτ. χνί. 21, (οἱ. ἷν. 18, 2 
ΤΏεδ8. ἰ1. 17" (ρδείοοι.--ἔγραψα 
τῇ ἐμῇ χειρί ἀποτίσω: ἔγρ. ερῖδ8- 
τοϊαγΥ δοσῖβι, τύ. τ Ῥεῖ. ν. 12,1 ]ομπ 1ϊ. ᾿4, 
21, 26. εἰδβπιδπη (οῤ. εἰέ., Ῥ. 239) 04118 
αἰτεπιίοη ἴο ἔπε ἰᾶτρε πυτηῦες οἵ ραρυτὶ 
ΜΒ ἃτὲ δοκπονϊεάρτηεηῖϊβ οὗ ἄεδι 
(ϑεδυ!ἀῃαηἀβοῆσι ); ἃ βιετεοϊγρεά ρῆγαβε 
ΨὨϊοἢ ἴπεβε οοπίδίη ἰ8, "1 ΜΠ] τεραγ,᾿" 
δ} Ἔχργαββοά ὃν ἀποδώσω ; ἰπ οα8ε 
τῆς ἀδρῖοτ 18 ὑηδῦ]ς ἴο τυτίϊε ἃ γεργεβεηϊδ- 
ἔνε ΠΟ οἂπ ἀο 80 Ὄχργεβϑὶν δάάβ, “1 
δᾶνε νττεη τῃϊ8 ἴοσ Ὠϊπὶ᾿᾽". Τῆς ἐο]]οννὶη, 
18 ἅΠπ δχαηρῖε: “. .. Ψῃϊοἢ ννῈ 4150 νυ} 
τερᾶν.. .. δεβίἀεβ ᾿νμδίενασ εἶδε ἴπαγε 
ἰδ (ἄλλων ὧν) ᾿νῃΐοἢ ᾿νε οὐνε ονεὲσ δηά 
αῦονε. . . 1, Ρᾶροβ, νυτῖϊε ἰξ ἴοσγ ἢἰπ|, 
Ῥεοδιδβε πε οαπηοὶ ψτῖῖϊε ". 866 4180 
ὈεΙδεπαπεν Νεμε Βερε δ μαίεῆ, Ρ. 67, 
υηάο χει; αφον. [τ βδεπὶβ Ἴετίδίῃ 
ἴτοπὶ εἰς ΕΣ ἔγραψα. .. (ο΄. αἰξο 
ν. 21) ἴπαὶ 81. Ρδὺὶ ψζοῖε ἴδε μος οὗ 
118. ἐρίβε]ε Πἰπηβοῖῖ; τἢ]8 ψψ88 αυἱῖς εχ- 
ςεριίοπαὶ, ἃ5 ἢς αὐ ι}ν επιρίογεά δ 
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ς 4 Οος. ἰχ. ἐμῇ χειρί, " ἀποτίσω " “ἵνα μὴ λέγω “ σοι ὅτι καὶ σεαυτόν μοι προσο- 

ζι8ι ται, σοὺ ἔγραψά σοι, ἐιδὼς ὅτι καὶ ὑπὲρ ἃ ὃ λέγω ποιήσεις. 
δ}. ἰν χ4. 

22. ἅμα 

στα. ἰ. τ, δὲ καὶ" ' ἑτοίμαζέ μοι ἢ ξενίαν ᾿ ἐλπιζω γὰρ ὅτι ' διὰ τῶν προσευχῶν 
: Οος. νἱ ἃς 
χϑι χ, 5, 6, ὑμῶν 
Ὁ. ν. δ, 

Ὁ χαρισθήσομαι ὑμῖν. 

τ Ρεὶ 1.4, συναιχμάλωτός μου ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ, 24. " Μάρκος, ᾿᾿Αρίσταρχος, 
221. 

ἱ ταν ἰϊ, 
2:1, τ Οος. ἰΐ. ο, Η6Ὁ. χί, τό. 
ἐἰϊϊ. τ4, χαν ΐ. 24, τ Οοσ. ἰΐ. 12. 
ἦν. το. ᾳ Αεἰδ χχνὶϊ. 2. 

1 ἂν κυριω Ὁ" Ἔ". 
520 ὈΕ, ἃ, τες. 

διημδπυςηϑ8; ἴῃς αυλεὶ-ρεῖναῖς σπασγδοῖοῦ 
οἵ τὰς Ἰεϊίες 'νου]ὰ δοοουπὲ ἕος πἰ8. 8.6, 
δυσίδετ, [ρπείοοι 5 ποῖὶς ου Οδὶ. νὶ. σι. 
-- ἀποτίσω: ἃ βίτοηρες ἴογηι ἴπδη ἴῃς 
τῆτες υϑυλὶ ἀποδώσω. ΑΒ ἃ τηδίίες οὗ 
ἕλοι ϑι. Ρδυϊ!, ἱπ ἃ ἰαγρε τηδᾶβιιγε, πδὰ 
τεραὶά νι πδίενεν ννᾶβ ἄυς ἰο ΡὨϊϊετηοη 
ὉΥ δείηρ ἴδε πιδᾶπβ ὙνΠεγεῦυ ἰῆς ἰδῖτοῖ 
τεοεϊνεά Ηἰβ βἷανε Ὀδοῖ, Ὀυϊ δες [πίς. 811]. 
--ἶνα μὴ λέγω σοι: ἃ Κἰπά οἵ πιεη- 
181] εὐἰαουατίοη, 48 Ἐπουρῇ 81. Ρδὺϊ ννεῖς 
δβρεδίκίης ἴο Βίπιβοῖῦ; ἴῆε σοι ἄοεβ ποῖ 
ΡῬΙΟΡΕΥ͂Υ Ὀεϊοηρ τὸ ἴῃς ρῆγᾶβε; γ. 2 Οος. 
'χ. 4.--κααὶ σεαυτόν: ἴδε τεΐετεηςε ἰ8 
το ΡὨΣεπιομ᾿ 8 σσηνετβίοη, εἰἴμεν ἀϊτος ον 
ἄυς ἴο 81. Ραδυΐ, ος εἶδε ἱπάϊγεςν 
τῆγου ἢ ἴῃς πιιββίοη ἱπῖο Αβίὰ Μίποσ, 
ΜΒὶοῃ πὰ ὕεεπ ἴῃς τρθδὴβ ὙΒΟΓΘΌΥ 
ῬΗΙελοη μδὰ Ὀεοοπὶς ἃ ΟΠἩτίδιίδη ; ἰπ 
εἰἴπες ολβε ὅϑιῖι. Ῥαὺΐ οουϊᾶά οἰαίτπη ΡΠΣ16- 
τῦοη 88 Ηἷβ βρί γί 18} ομη]ὰ ἱπ τς βεπβε 
ται ες ἀϊά ἴπ ἴδε οαδε οἵ Οπεβίπιυβ 
(ϑεε ν. 1ο).--μοι προσοφείλειςᾳ: 
“που οννεδῖ της ονεῖ δηὰ δῦονε ᾿. 866 
ξυσίδαῖ, οὐ ὀφολή, Δ εἰβδιαδηη, Νεμ 
Βὲδεϊςί., Ρ. 48, Κίολέ υονι Οξέεη, ὈΡ. 

46, 239. 
νεῖ. 2.56. ναί: ο΄ ῬΗΠ. ἱν. 3, ναὶ 

ἐρωτῶ καὶ σέ.--ἀδ ελ φέ: Δη ΑβεοΠοηδῖς 
ΕΥ̓͂ » ΓΛ ΘΑ]. (1. σς, νὶ. 1-18.--ἀγώ : 
“Τῆς επιρμδιίς ἐγώ :Δεπεῖῆεβ ἴῃς σαυδα 
οὗ Οπεβίπηυϑ νυ ἱτἢ ἢΐΒ οὐνγπ ᾽" (Πἱρμθοοῦ). 
--σον ὀναίμην: ἅπ. . ἴῃ Ν., 
ἰξ οσουσβ οηςς ἴῃ τῆς ϑεριυλρίηι (ΕςοΙ 8. 
Χχχ, 2), δΔηὰ βενεζγαὶ {ἰπ|ὲ8 1η {πε ἱρπᾶ- 
τίδη Ἐρρ. (ΕρΆ. ἐΐ. 2, Μαγη. 1]. 12, Εοπι. 
ν. 2, ῬοΪ. 1. Σ, νὶ, 2). Ὄν. ἰδ ἃ ρ'δυ ου 
ἴᾶς πδπλε Οπεβίπιιβ, [1ξ., “ ΜΑΥῪ 1 δᾶνα 
ΡῬσοῆϊ οὗ τῆς ᾿" Γι ἰρδείοοι βὰγβ ἐμαῖ ἰῃς 
ςοταπιου ὑ8ὲ Οὗ (ἢς ννοτά ὀναίμην ψουϊὰ 
βυρρεϑὶ [Ὡς τπουρδὶ οὗ Π114] οβῆςεβ, δηὰ 
ἵνεβ ἃ πυτῆρεσς οὗὨ ἰπβίδῃοαβ οὗ ἰ[8 υ186. 
 ἰ8 τῆς ΟὨΪΥ ῥσζοόρεσ ορίδενς ἰπ 86 
ΝΙΤ. ψ ΒΊΟΝ 8 ποῖ ἴπ ἴῃς τπἰγά ρδγβοῃ 
(Μουΐϊϊοη, Ογανρπαν 07 Ν.Τ. Ογεεξ, Ρ. 

Κκ Αςῖς χχν ϊ!. 23. 
Ὁ (οἱ. ἱἰ. γ, ἵν. 12. 

23. ᾿Ασπάζεταί ὁ σε " Ἐπαφρᾶς ὁ 

1 Εοπι. χἰϊΐ, 3, 64], ἱ, τ8, ΡΒ]. ἱ. το. τι Αςἰδ 
ὁ Εοκι. χνὶ. γ, (οἱ. ἱν. το. ΡῬΌΟοϊ. 

3 κυριω ΕΚ, ἃ, τεῦ. 

4 ασπαζονται ΚΙ,, ἃ, τες. 

19ρ5).--ἀνάπανσον : 8ες ποῖς Οοη ν. 7. 
--ἐν Χριστῷ: 8:1. ΡΑυΪ τεΐεσθ ἴὸ ἴδς 
τεὰὶ βούγος ἔγοπι Ὡς ἴῃς ἀναπαύειν 
ξεῖβ ἰΐ8 βισεηρίῃ. 

νεῖ. 21, τῇ ὑπακοῇ σον: ἃ δίηϊ 
τεβατάϊηρ ἴπ6 δυὐτποῦιν νΒίς ἢ 81. Ῥδυϊ 
88 ἃ τρις ἰο ν]ἱεϊά.--ὄγραψα : δεὲ 
ποῖε οἢ ν. 19.--ὗὑ πὲρ ἅ: δ8 ἴξ βἰδπάβ [8 
8 φυῖϊςε ἱπάεβηϊξε, δὰϊ τΠετε 18 ταυο ἢ ροΐης 
ἴῃ Πἰρμοοι δ βυρροβίεοη τπᾶὶ (δα 
τπουρῆὶ οὗ ἴδε πιαπυπκίββίοη οἵ Ῥῃΐ16- 
ΤΏΟΣ ἸνΆ8 ἰπ 8ῖ. Ρδυ 8 πλὶπὰ ; “ τῆσουῃ- 
οὐ (8 δρίβιϊε τῆς ἰάεα ᾿ννου]ά βεεπὶ ἴοὸ 
Ὅς ῥγεβεηΐ ἴο ἢίβ που ρῆῖβ, ἰπουρσῇ δα 
ΨΜογὰ ἤδνοσ ρᾶββεβ δίβ ᾿ΐἱρ8β' ΤὨϊβ γε- 
δεῖνς ἰ8 ἐπι ποητν οπαγαςίεγίδιὶς οἵ ἐπα 
αοβρεὶ. ϑίδνεγυ ἰβ πενὸσγ ἀΐγθοι δῖ- 
τλοκεά 48 βυςῖ, δυϊ ῥχίηςίρ!εβ ἀγα ἱποὺ]- 
οδιεὰ ννϑϊς ἢ πιυϑὲ ργονε δαὶ τὸ ἱϊ.""--- 
λέγω: ποῖς ἴῃς ἴξηδε δεῖς, ἃ νοῦν νἱνὶ ἃ 
τουςἢ δῇῆες ἔγραψα. 

νεῖ. 22. ἅμα... ἑ.4., δἱ [πε δᾶτης 
επια τπαὶ ἢς ἀοεβ ννῃδί Ὡς ἰδ σοίης ἴο ἄο 
ἔος Οπεβίπιυβ. ἑτοίμαζέμοι: 1υὐἱρδι- 
ἴοοῦ 8 γεπιδσὶς δαὶ “" ἴῃετς 8 ἃ ρεηῖ!ς σοτ- 
Ῥυϊδίοη ἐπ {Π8 πιεπτίοη οὗ ἃ Ῥεγϑοπδὶ νἱ δὶ: 
ἴο Οοἱοββας,᾽" ἄοεβ ποῖ βεεπὶ ͵υες86ἀ ἴῃ 
νὶενν οὗ {πε βίγεββ (πὲ ὅ8ι:. Ρδμϊ! [Ιγ8 οῃ 
ῬΠΙεπιοη᾿ Β δοϊίοη θεΐηρ ννΠ ΟἹ γ νοϊ απ, 
8εα νυν. 1ὸ, 14; ἰξ ἰδ πιοσγ ὑσοῦδῦϊς δαὶ 
ἘΠ18 18 πο ΓΟ δὴ ἱποίἀδηϊαὶ! τιεπίίοη οἱ 
ννπδὶ μδά ὕδεη ρἰδπηςά βοτης {ἰπ|6 Ὀεΐοτε, 
ὩΆΙΔΕΪΥ ἈΠΟΙΠΟΙ τηἰββίομασυ ἸΟΌΓΠΕΥ ἴο 
Αβία Μίπος δηπὰ ὅτεεος (8ες Ρῃ]]. 1], 24), 
νϊδουῖς δὴν τπουρῆς οὔ ἱπῆυεποίησ 
ῬΗΣ]επλοπ᾿ 8 δοϊΐοη τπεγεῦυ.--ξενίαν : 
ΟἿΪΥ Πετε δπηά ἰη Αοίβ χχν . 23, ἱπ ἴπε 

νεῖ. 22: σνναιχμάλωτος: [ϊϊ. 
“ἃ ρείβοῃεσ οὗ νναῖ,᾽" υϑεὰ τῃθϊδρβογί δ! 
{|κὸ συνστρατιώτης, δεε ποῖα οη νεῖ. 2; 
ς΄. οπι. χνὶ. 7, ψθεγε ἴῃς ννογά ἰ8β υ8:ἃ 
ἴῃ ταίεγεποε ἴο Απάγοπίουβ δπά [ππίυδ. 

γες. 24. Μάρκος: ἐ.4., Ἰοδῃ Μαγκ, 
ο΄. Αςῖβ χίΐ. 25, χν. 37, Ρἢϊ. ἱν. το; δε 
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“Δημᾶς, "Λουκᾶς, οἱ ᾿ συνεργοί μου 25. Ἧ "χάρις τοῦ ἱκυρίου ἷτ (οι. ἵν. τᾷ. 

Ἶησοῦ Χριστοῦ μετὰ τοῦ " πνεύματος ὑμῶν. ΟΥ̓ ῊΝ 
Ὶ Ὁ 11. 

τ Οοί. ἰν. 18. α- Ο(ϊ. νἱ. 1:8, ΡΒΪ. ἱν. 23,2 τίω. ἷν, 22. 

ΔΕ ἡμῶν Νυϊρ., τες. 3 Ξ ἀμὴν ᾿)0, πὶ, Ψυΐς., τες. 
ϑυῦΐβοσ. : προς Φιλημονα (και Απφιαν δεσποτας Ονησιμον και προς Αρχιππον 

τὸ νδιακονον τῆς ἐν Κολοσσαις ἐκκλησια4) ἐεγραφη απο Ρωμης ἴα 
οικετον). [Αλλα δη και Χριστον γεγένηται ο μακαριος νῷ προ αρξ τή 
Ρωμαιὼων πολει ἐπι Τερτον τήνικαντα τὴν ἐπαρχικὴν ἐξουσιαν τή 
τῶν σκελων κλασει τὴν ψηφον νπομεινας τον μαρτυριον). 

δηά Ατίβίδγουβ νγεσε [ενν88- ΟΠ γί βείδηβ 2 Τίπι. ἵν. 22.---ο’ὖμῶν : πὲ τείεγεπος ἰβ 
{0ο]. ἱν. τ). -ιδημᾶς, Λονκᾶς: Οεη- δοΙἢ ἴο τμοβε δά ἀγεββεὰ Ὁν πᾶγης ἱπ τῆς 
τς ΟὨτγβείδηβ (ς΄. Αςἰβ χνΐ. το, χχ. 5, 6, ορεπίῃρ οἵ τῆς Ερίβεϊε, 48. νγεῖ] 88 ἴο τε 
χχὶ. 15, χχν]. 2) ; [ῆς ἰοσπιοσ πᾶτης ἰβ ἃ οοπῦ-ὀ τησθεγβ οὐ ἔπε ἰοσαὶ Οδυσοι, βεὲ νεῦβε 
τιδοίοη οὗ Δημήτριος ((οἹ. ἱν. τ4; 2 Τίπ). 2. ΤΠὶδ ἤπδὶ νεῖβε ἰδ ἃ τεϊϊεσαίοη οὗ 
ἄν. το). τῆς στᾶςα ργοποπησαά ἱπ νεσδα 3. 

γε. 25. Ἡ χάρις: ο΄. ΘΔΙ. νί. 18, 
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ΤΗΕ ΕΡΙ5ΤΙΕ 

ΤΟ ΤῊΣ 

ΗΕΒΕΕΥΥ5 



ὈΙο θα Όγ (οοσῖς 



ἹΝΤΕΟΒΘΌΟΤΙΟΝ. 

ΗΙΒΤΟΗΥ͂ ΟΝ ΤῊΒ ΕΡΙΒΤΙΕ. Τἢα ΘαγΪν Ὠἰβίογυ οὗ ῃϊ8 Ερίβεϊε ἢδ8 
ΔΙΓεδ αν Ῥεδη 80 ἔμ Πν παγγαϊεά ἴῃ νᾶγίουβ δοοδββίδ]ε νοϊυπιεβ, ἐπαΐ ἃ 
Ὅαγε ουξπε πᾶν Ὠεγε βυδῆσε. [{8 οἢϊεῖ ἰηΐεγεβί ἰδ ἔῆς {Ππβὲγαξίοη 
ἐξ ρίνεβ οὗ ἴῃς αἰ συ 68 ν ἰοἢ δἢ ἀποηγπιουβ ῬΟΟΚ δά ἴο ονεγοοπια 
Ὀεΐογε ἰ σοῦ ἴον ἰΐβε! ἢ ἃ ρίασε ἰῇ [πὰ ὕδποη. Τῆε βἰρηίβοκπος οὗ 
ἴῃε βίογυ οὗἉ ἰΐβ ἐογίυηεβ πᾶν Ὅς σαϊπεγεά ἔγοπι τῆς βίαϊεπχεηξ οὗ 

Βαδερίυβ:} “Ῥαυ 8 ἐοαγίεεη Ερίβε!εβ ἄγε νγε]} κπονγῃ δηὰ αηάϊβραζεά, 
1 ἰδ ἠοῖ ἰηάεεά γἰρῃς ἴο ονεγίοοι πε ἕλος ἔμαΐ βοῆς δανε γεὐεοϊεά 
τε Βρίβεϊε ἴο {πε Ηεῦγενβ, βαγίην {παῖ ἰξ ἰ8 ἀϊβραϊεά Ὀγ πε ΟΠαγοῖ 
οὗ οπιε οὐ ἔπε σγουηά παΐ ἰξ ψὰβ8 ποῖ νυυίξέεη ὃν Ῥϑυ]." Τῆς 
ΟΠαγοῇ, τπαξ ἰ8β ἴο 8αν, ἰοοκεά στ βϑυβρίοίοη, ογ δὲ δὴν γδΐε Πεβίϊα- 

τίοη, οὐ δΔηΥ οαπάϊάαϊε ἔογ σβῃοηΐοαὶ Ὠοπουγβ σΐοῃ παά ποῖ ἔδε 
δαϊπεπτιοδιίοη οὗ ἀροβίοϊϊο δυϊπογβῃίρ. Αηά δπουσῇ ἴῃς Ἐρίϑεε ἴο 

ἐπε Ηεῦγενβ γεαἰΐγ ποι ἴον ἰἴβε! ἃ ρίαοε ἴῃ ἴῃς Οδηοη γ ἰξβ ἱπεγίπ βίο 

τηεγίς, ΌῪ [8 σαγαΐηαὶ ἱπιρογίαπος δ8 ἴπε πα] δάϊαβέπιεπί οὗ μα 
Φενίβῃ απά Οἢγιβείδη ἀϊβρεηβαίίοηβ, ἃ8 ννε]] ἃ8 ὈΥ͂ [18 πιαγκεά δΌΠΠ εν 
δηά ἐε!]ἰοἰτουβ δίγϊε, γεῖ [ἴ Παά ἴο βἴεαὶ ἱπίο ἰβ ρίασς ἀηάεγ ἔπε οἷοδξ 
οἴῃ δροβίίε, δπά [ἴ ἰβ ἀοαδιξα! ψῃεῖμεν ἰξ ψουἹά παν οη πηίνεγβαὶ 
δοςερίδηςε δά ἰξ ποῖ Ὀεεη αἰϊδοῃεά, Ἰοοβεῖν ἐπουρῇ ἰξ 5 ἔγας, ἴο ἴῃς 

οοἸ]εςτίοη οὗ Ῥαυ] 8 Ἐρίβιίεβ. Ενεη τπουρῇ ἴπεγε γᾶ8 ὯὩ0 σεγίδίην 
τεφαγάϊηρ ἰ[8 Δυϊπογβῃΐρ ἰῇ δὴν ραγὲ οὗ {πε οῃαγοῦ, δηά ἰῃ βοπιε ραγίβ 
ἃ ἀϊδιίησξ αηά ἐχργεββεά σοηνίςτίοη παῖ ἴξ νγὰβ ποῖ ἔγοπι ἔς ἢδηά οὗἉ 

Ῥαα!, γεῖ οὈνίουϑιν ἰξ νγὰ8 ἴοο γίοἢ ἃ ἴγεαϑυγε ἴο ἴοβε ; δηά Ῥεοδυβε ἰΐ 
ψ88 ἠοῖ υηνογίῃνυ οὗ τῆς σγεδῖ δροβίϊε ποῦ ΠΟΙ αἰΐθη ἔγοπι 8 ΤᾺΥ 
οὗ τῃϊηκίησ, [ἃ 8 δἰοννεά ἴο αἰΐδοῃ ἰδεῖ ἴο ἢὶ8 Ερίβείεβ, αηὰ 80, 
Ὠαρρίϊγν, ουπά ἃ ρίαοε ἰῃ τς ὕδηῃοη. 

Τῇε ἀἰϊῆσα!ν ἴο νῃϊοῃ Ευδβερίωβ 4|1.8ε8, 48 ἐχρογίεποεά ὃν πα 

ΔΝ εβίεγη ογ [διίη, ΟΒυγοῦ, τνὰ8 οὗ δησίεης ἀαΐε. Εογ δἰπουσῇ ἔπε 
οαγΐοϑὲ ἔγαοοβθ οὗ ἴδε ὧδε οὗ {πε Ερίϑι]6 ἀγε ἰουηά ἴῃ ΟἸεπγχεηΐς οὗ 

οπιε (ο. 96 Α.0.) γῇο Ὀεῖΐγαγβ ἔβπαγίεν τίτῃ ἰἴ, γεῖ πο Νεβίδεσγη 
νγίζεγ οὗ ἴῆε βεσοηά οσεπίυγγ δοκηονίεάσεβ ἰξ 88 σαποηΐϊσαὶ. [τ νὰ8 

ποῖ ἱποϊυάεά ἰῃ ῆς οοἸεοτίοη οὗ Ῥαυϊίΐης Ἐρίδβεῖε8 ψῃίοῃ Μιαγοίοη 

1Ηῃ. Ε-., ἃϊ. 8. 
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[ογπιεά ἰη ἔδεε ἢγβε Πα] οἵ παΐ σεπίυγγ, ἀπά Τεγίυ ]Παη, πουρσῇ οδ]εςοῖ- 

ἰῃρς ἴο Πίβ οπιδδίοη οὗ ἔπε Ῥαβίογαί Ερίβίεβ, πηδῖζεβ ὯῸ γεπιαγς ἀροη 
Πἰβ γεϊεςσείοη οὗ Ηεῦγενγβ [πῃ {δε ἰατίεγ μα] οὗ ἴῃς σεηέυγυ Ἠοιηδῃ 
ορίπίοη 8 γεργεβεηϊεά ὃν τῆς Μαυγαϊογίαῃ σπου, υίοἢ τπδῖῖεβ ηῸ 
τηεηϊίοη οἵ τῆς Ερίβεῖϊε δὲ 411}, απίεββ, ἃ8 βοπε ἤδανε ἔδηςίεά, ἰἰ ἰ8 

ΔΙΙυὐϑεὰ ἴο δ8 {παῖ “δά Αἰεχαηπάγίηοβ .1: Τῆς ργεναίεης Βοπιδῃ 
ορίηπίοη ἰβ τεργεβεηΐεά Ὀγ ἔπε ργεβργίεγ Οδίαβ ψῃο αἷά ποῖ δοςερέ ἴδε 

Ἐρίδβεϊε 8 Ῥαυϊης.2 Ασοογαΐης το ῬποιῖίαΒβ, Ηἰρροίγίαβ αἰϑδο ἀεηϊεά 
τῆς Ῥαυϊης δι πογβῆίρ ; ἀπά ἰπ πε φαγί ίεδὲ Οἱά [,δΔεη Νεγβίοη τδς 

Ερίϑβε!ε νγαβ οπγίεεά. 
[ἡ τῆε Νογίῃ Αἰγίςαη Ῥγαποῦ οὗ τῆς [,ματίη ΟΠυγοῦ ἠοῖ Οηἱν νὰ 8 

τε Ραυϊίπε δὐυξδογβῃίρ ἀεηϊεά, ρας ἴδε Ερίδιϊς να8 ἀεδηϊξςεῖν αβογίδεά 

ἴο Βαγηαρδβ. Τεγίυ Πίδη (2 Ῥμάϊε., ο. 20) ἰπ εἰτίησ Ηερτγενβ νὶ. 4-8 
οἰαίπη8 ἕογ ἔπε Ἐρίδβεϊες οηἷν ἃ βυδογάϊπαϊε δυςπογίν [“ἰἀοηξαπι ὡπ- 
βυπιαπαϊὶ ἀὲ ῥγοχίνιο 7μγε ἀϊβοὶρ! ἰθαπὶ πιαρίβέγογαπι ") Ὀεσαιδβε ἰξ ψὰΒ 
π7ἰτίεη ποῖ ὈΥ δ δροβίϊς, θαξ Ὁ. ἃ “ σοπιεβ δροβίοίογαπι,᾿ ψῇοπι Ὧς 

ἀπμαδίξαϊτησὶν βρεδῖβ οἵ 48 Βαγῃδραϑβ. 
ΜΜεδηνῆις, μονενογ, ἰα (ἢ. Εαδβέογῃ Οδυγοῦ πῆς Ραμΐπε δυΐῃογ- 

βῃϊρ ψ88 πιαϊπίδαίηεά. Τῆς ϑγγίδη Οπαγοῇ δοσερίεά {πε Ερίβείε πο 
ἰ18 εαγίίεϑε σάποη ; πᾶ ὄνεη ἰἢ ἰγδηβίαϊεά Ὁ. ἃ ἀϊδέεγεηϊς δηά ἰδΐεγ 
Βαηπά ἔδδη {δε οἵπεγ Ερίβεϊεβ, [ἢἰ8 σαπποῖ δε ἀβογίρεαά ἕο δὴν τγείυςι- 

δΔῆςε ἴο τεςείνε ἰζ 848 σαποηίοδὶ. 3 [πη Αἰεχαηάγία τονναγάβ ἴδε οἷοβε οὗ 
τε ϑβεοοηά οσεηΐξυγν ἰξ ἰ8 δοσερίεά 848 Ῥαδμυϊηε ὉΥ Ῥαηΐβεηυβ δηά 

ΟΙεπιεης. Βαΐῖ 48 ογιεἰοίβπι τνὰβ ουϊεϊναῖεά νυ βοπια ἀϊίσεπος ἰπ 
τῆϊα Ομαγοῇ, ἰτ σουά ποῖ εβοᾶρε ποίίος ἐπαξ Ὀοΐῃ ἴῃ ἰξβ ἀποηυπΊ Υ 
δηά ἰη [8 βίγ]ε (ἢΐ8 Ἐρίβε!ε ἀϊεγεά ἔγοπι ἔῆοβε οὗ Ραυ]. Τῆς αὔβϑεησς 

οὗ δε ἀβυᾶ] Ῥααϊπε δἀάγεββ Ῥαηΐάδηυβ ἐχρίαίηεά 48 ἄυε ἴο (δε 

τηοάσϑέυ οὗ τῆς Δροβίίε, ψῇῆο ψουϊά ποΐ ἐνβῆ βεεπὶ (Ὁ αϑαγρ ἴῃς ρίαςε 

σι ῃϊοἢ Ὀεϊοησεά ἴο ἔπε [,οτά Ηἰπιβεῖξ 48 Αροβίίς οἵ τῆς Ηεργενβ.ὅ 
Οἰεπιεηξ δοοουηῖΐοά ἔον [πε ἀἰβεγεπος ἰη δίνας Ὁ. (ἢς βυρροΒβί(ίοη παῖ 
τῆς Ερίβε!ϊε νγᾶβ ογίσίπαιν νυγίεεη ὃν Ῥαὰὶ! ἰῃ Ηεργεν ἀπά δἴεγιναγάβ 

τραπβίαξεά ὉῪ 0κὸ, ψ ΏΠΠ6 ἴῃς ἀῦδβοησς οὗ βἰσπαΐαγε ἰ8 γεΐεγγεά ἴο {πε 
πδίυγα! ἔεαν ἰεβδὲ ἢ παπιε οὗ πε Αροβίίε οὗ ἴῃς Οεπεεβ πλίσῃε γερεὶ 
Ηεργεν γτεβάσγβ. Τῆς ορίπίοη ἰῃ ψῃϊοῃ τῆς ΟΠαγοῇ οὗ Αἰεχαπάγία 
ἰῃ βφεηεγαὶ γεβίεά τηδὺ ὃς σαϊπεγεά ἔγοπι ἴπΠῈ νογάβ οὗ Ογίζεη :6 “11 

1 δεῖν εἰίαπι δά [,αοάϊςεηδεβ, αἰΐα αὐ Αἰεχαηάγίηοθ Ῥαυ] ποπιίης βοῖας 
δά πδεγεβε Μαγοίοηίβ, εἰ αἰΐα ρίυγα, φύαε ἰῃ οαςποϊσαπὶ ἐοοϊεβίαπι γεοίρὶ ἤθη 
Ροζεβέ ; ἔεϊ επί συλ π16116 πιϊβοεῦΐ πο σοησγαΐξ.᾽" 

3 Ευβεῦ., Η. Ε., νὶ. 20. Δεγοπιε, δὲς Μὲγ. Π|.. 6. 59. 
50 γ. Βενεν (4. Κ. Τ., Αρεῖϊ, 1900, ρ. 358) ἀαέεβ ἰζἴο ἱπιγοάυοείοη ἴο πε ϑγγίδῃ 

σαῦοα ἰη {πε {πίγά σεηξζυγΥ. 
4Ευβεῦ., Η. Ε., νἱ. 14. 5 Αἀορίεά ὃγ εζοκιε, Εῤ. αἀ Οαί. 
4 Εμδεῦ., Η. Ε., νἱ. 25. 
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ξανε πιν ορίηίοη, 1 βῃου!ά βὰν ἐπαξς ἴῃς τπουσῆςβ ἀγα ἴποβε οὗ ἴῃε 

Αροϑεῖε, θαξ τῆς ρῃγαβίης δηά σοπιροβίτίοη ἀγε ἴποβε οὗ βδογης οὔς 

Ψ)Π)Ο γεπγχεπηρεγεά ψῆπδς ἴῃς ἐεαοῆογ δά βαϊά. [{ τἢδῃ δὴν οπυτοῇ 

Βοίά8 τΠἰ8 Ερίβεῖε ἴο θὲ Ῥαμ[ 8, ἰεῖ ἰξ θὲ σοπιπχεπάεά ἕογ [ἢ8. Εογ 
τοί σψίτπουΐ γεαβοη (εἰκῆ) ἢανε οὖν ργεάξοθββογβ (οἱ ἀρχαῖοι ἄνδρες) 

Βαπάεά ἰξ ἄονῃ 48 Ραμ} 8. Βυΐ ψῇῆο ψνγοίε τῆς Ερίβεϊς, ἰῃ τγατῇ Οοά 
Κπονβ. Τῆε δοσουπί ἴπαΐ ἢΔ8 γεδοῆεά (8 ἰ8, [δαί 8βοῃγηα 8ᾶν ἰξ ψγὰ8 

τπυγτεη Ὁ. ΟἸεπιεηῖ νῆο Ὀεσαπις Ὀίβῃορ οὗ (πε Ἠοπιαηβ, ψῃ 116 οἴ ΓΒ 

Δϑογίθεά ἰξ ἰο [νυκε, ἴῃς δὐυΐδογ οὗ ῃε Οοβρεΐ αηά Αοἴδ.᾿ 
υὐπβει βέδοζογυ 88 βιοῦ ἃ ἀδοϊβίοῃ τνν88, τῆς ἰάεα [πδξ ἴῃς Ἐρίβε!ε 

Μ͵88 δα 5 βεπογα ν 1 ργεναί θά ονοὲγ ἴἢῈ νῃοΐε ΟΠυτοῖ, 80 ἐπδΐ ἔγοση 

τῆς ΒέτΠ σεπίαγν το πε τγεϊογπιαζίοη, ἴπεγε ψεγα ἔενν ψγῆο ἰοοῖς τῆς 
ἐγουῦς ἴο ἱπᾳυίγε. Τῆς σοηνεγβίοη οἵ ἴῃς [,δτἰπ ΟὨυγοἢ ἴο {Πὶ8 
ορίηίοη νγὰ8 πχαίη!ν ἄαε ἴο πε ἰηδαεηςε οἵ Αυφσυδβίϊηε δηά Φετοπιε. 
Τῆε ἰουγπγυΐα ἀπάεγ ψῃϊοἢ πε ἰαίίεγ τγίζεγ οἰϊεά ἴῃς Ερίδβεϊς γενεαὶ 
Πὶ8 ρεγβοηδὶ ἀυδίεῖγ. “Τῆς Ερίβι]6 νῃϊοῆ, απάεν τς πδπις οὗ δα, 

ἰ8 ψιϊξέεξη ἴο ἐπε Ηεῦγενβ." “ΗἜἊ ψῇο νγίϊεβ ἴο ἔπε Ηερτγενβ.᾽ 
“Τῃς Αροβέῖε αὶ, οσύ ψῃοενενῦ εἶδε νγοῖε {πε Ἐρίβεε το τῆς Ηεοῦ- 

γεν." “Τῇῃε Αροβίίες δα! ἰη ἔπε Ερίβεῖς ἰο εργενβ, ψῃίοῃ {πὰ 
[«Αἰίη σαβίοπι ἀο68 ηοΐ γεσείνε." Ηδε πιεηίίοπβ ἴῃδΐ πε Οτεεῖ πγίζεγβ 
δοςσερέ ἰξ 48 Ῥδυ] 8, απουσῇ τπιδην δϑογίδε ἰξ εἰἴμεγ ἴο Βαγηδῦθδβ οὐ 
ΟΙεμεης.2 [εἐ νουϊά ἀρραγεηείν, πᾶνε ἴακεη {{π||6 το ρεγϑυδάς Φεγοπλα 

τδαῖ ἴῃς ἰαἰξεγ ορίπίοη να ννε]]-σγουαπάςά, ἴογ πε παά ἢἰπηβοὶ ποιίοθά 
ἃ 8ιγἰκίηρ βι πη! γεν Ὀεένψεεη ἐῃς Ἐρίβε!ς οἵ ΟἸεπιεηΐῖ δηά {παῖ ἴο [ἢ ς 

Ηεῦτγενβ.ὃδ [ἡ 8ῃπογῖ, γε Ηἢπά {παῖ Φεγοπὶε δοίεὰ ἰῇ γεψαγά ἴο {π|8 

Ερίβε!α οὐ δε ργίποίρία με σαγγίεά τῃγουρσῇ ΠἰΒ ἔογπιδίίοη οὗ (πε Ν ἃ - 

ψαῖε σαποη, πε ργίποίρίε τῃδξ ἰξ ννὰ8 εΐζεγ ἴο ἱποίαάς ἤδη (ο ἐχοίαε 
ἃ ϑοοά ὈοοΟΙ δηά παΐ ργεναίεης ορίηίοη πιαϑὲ ὈῈ αἱϊοννεά ἃ σγεαΐῖ 

ψοῖρῃῖ. 

Ιηϑίγασεϊνε 480 ἰβ Αυρυβείηε᾽ 5 ἰγεαίπιεηΐ οἵ ἴπε Ἐρίβεϊαθ. ϑοιης- 
εἰπιεβ ἢῈ γεσξοηβ ἰξ απηοης Ραυ 8, βοπγεξίπιεβ ἢξ οἰξεβ ἰξ ἀποηυπιουβίν 

[“ερἰβἴοία ᾳφυαε αὐ Ἡεῦγδδοβ ἰηβϑογίδίζαγ,᾽ οὐ “ εβϑί7; ϑοπγεϊπιε8 ἢς 
(8118 αἰζεπείοη ἴο ἴῃς ἀοιδίβ εητεγίδίηεα γεραγάϊηνς ἰἃ ν οἴπεγβ, θαΐ 

Ρτγοΐεββεβ ἴῃδί ἔογ ἢϊβ ραγί ἢδ ἰ8 πιονβά Ὀγ ἴῃς δυϊῃογίιν οἵ τῆς Βδβίεγη 

Οδαγοῆεβ. Ὅῆε ἔδοίϊα δπά πηογίτἰςαὶ βρίγίς οὗ (ἢς εἶπγε ἰ8β σοηβρίσυουβ 
ἰῃ ἴδε πιαπηογ ἰῃ σῇ ἴῃς σουης!8 οὗ Νογίῃ Αἴγίσα ἀδαῖε ἢ ἘΠ 5 

1ΈΟν ἐχοεριίοηβ ἰπ {πε ΝΥ εβίεγη 'σμυζοῃ, βεεὲ δν εβδίοοιξ Οὐ ἐΐλδ Οαποη, ρ. 401. 
8... [σεῖ ρίεγίψμε εαπὶ νεῖ Βαγηαρας νεῖ Οἰἱεγιεητί αγοϊγεηΐαγ,᾽" Εῤ. αα. 

Ῥαγάαπμηι. 
5. ΟἸεδΩΒ ϑογίρβίε.. .. ακἰεῖι ερ᾽βίοϊαπι. . . αυδε αὐἰῃὶ νἱάεζων σπαγασιζεῦὶ 

ερἰδβίοϊας, φυδε ϑιυὺ δα! ποιιῖης δά Ηεδγαςοῦ ἔεσίαγ, ςοηνεωῖγε," 6 Ρὲγ. Π|1π͵.ν 

ο. 15. 
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Ἐρίβεϊα. [Ιἡ δῆς οουποὶ! οὗ Ηἰρρο ἰῃ 398, ψῃΠς Αὐυρσυδιίηε νγα8 51}}} 

ἃ ργεβογίεγ, αηά ἰη πε τῃϊγά σουποὶ! οὗ Οαγίπασε, πε! ἰῃ 398, {πε 
Ῥγεναίεηξ ἀυδίειγΥ γεραγάϊησς ἴπε δυϊπογδηίρ οὗ Ηεργενβ ἰουπά εχ- 

Ρτγεββίοη ἰῃ ἴπε δηυπιχεγαίίοη οὗ τῇς Νενν Τεβίαπιεηϊ Ῥοοΐϑβ, “οὗ {πὰ 
Αροϑβίίε Ῥϑαϊ, ἐπἰγέεεη Ερίβεϊεβ, οἵ {πε βαπιε ἴο {πε Ηεργενβ, οης ". 
Βαΐῖ ἰη πε ΒΡ σουποὶ! οὗ Οδγίπασε, ἰῃ 419, νῆεγε Αυσυδεπε 88. 

Αἰβο ργεϑεηΐ, {μἰ8 ἔξερίε βηδ πιοδηίησίοβϑ8 ἀἰδιϊηοτίοη ἰβ αραπάοηεά 

δηά τῆς ἐπυπιεγαίίοη Ὀοϊάν γαηβ, “ οὗ ἴῃς Ερίβι168 οὗ Ραδαυΐ ἰῃ παηρεῦ 

ουγίςεη "᾽, 
[τ ἰ8 ποῖ ἐᾶβὺ ἴο ἀεϊεγπηίηες πον πιυσῇ οὐ πον [{ππ|6 τε ἄγὰ 70 8:1- 

Βεά ἰῃ σοποϊυάίηρς ἔγοπι ἴπ68ςε εαγὶν ορίπίοηβ ἀπά ἐγβαϊίοπθ. Τἤδῖ 
ἴπε εοοϊεβίαϑείςα! νοίος σγαάυδ!ν βεῖτεὰ ἀροὴ ἴῃς σγεαΐῖ πϑπιὰ οὗ 

Ῥαυΐϊ, ἱξ [ὸ ἀοεβ ποῖ ἀο πιυσῇ ογεάϊε ἐο τῆς ογίτἰσαὶ βαρσαςίυ οἵ δα 

Ἑαγίγ Ομυγοῇ, αἵ ἰεαϑὲ βῆοννβ [ῃδξ πὸ οἵπεγ πδπιε νγὰβ βαιἰβίδοςογυ. 
Τηαῖ ΟἸἹειηθης βῃουϊά μανε δε πχεηιϊίοηεά 848 ἃ ροβϑίδίες δυΐῃογ, 

παῖαυγα!ν γεβυ εβ ἔγοπι ἴῃς δρυπάδης δηὰ ἔγεας .8εὲ ἣες πηϑῖεβ οὗ [6 
Ερίϑβεϊε, 48 νγε! ἃ8 ἔγοπι ἢ 8 ἐγϊεηάβῃΐρ νι Ῥαυϊ, αηὰ ἰδ ροβίξίοη 85 
ἃ Ἡτγίτεν οἵ γεραῖε. Τῆδι δα} 8 811Π| πιογα ργοηιίηεηϊ αἰγ, Βαγπαραδβ, 

βῇου!ά ἢανε Ὀεεη ογεαϊζεά τἱτῃ τῆς Ερίδι[ε γγὰβ ροββίἷν {πὰ γεβαϊὲ 
οὔ ἰΐϊ8 υϊξε βυρεγῇοσία! γεβεηιδίδηος ἴο πε ψ611-Κηοννα απὰ νἱάεῖγ- 
γεδά Ὀαΐϊ βρυγίουβ ΕίΞεϊε οὗ Βαγπαδας. Ἐνίἀεηιγ, πονενεγ, ἰξ ἰβ τς 
Ερίβι!ε ἰΐβεῖξ ψῃίοῃ τπιυβὲ ἀΐϊναϊίσε πε βεογεῖ οὗ [8 ααϊπογβῃΐρ ἢ να 

ὉΓΕ αἵ Δ1} ἴο δϑοεγίδίη ἴξ. 
Αμιίμογεμὶρ. Τῆς Ὀαγε γεδάϊησ οὗ ἴῃε ρίξε] βυβῆςεβ ἴο σοηνίπος 

8 παῖ {πε Ῥαυϊΐπηα αὐξπογβϑῆϊρ ταν ὈῈ βεῖ αϑίάε ἃ8 ἱπογεάϊδε. Τῆς 
βίγίε ἰ8 ποῖ ϑυ] 8, αηά {ῃϊ8 Αροβίίε δἰἐπουσῇ υδίηρ δῇ δπιαπιξηβίβ, 
υπάουρίεα!γ ἀἰςίαϊεα 411] Πἰ8 ἰεϊῖεγβ. Τῆς Ερίβεϊες ἴο ἴῆε Ἡεῦγενβ 

γανθαῖίβ ἃ [ἰτογαγὺ ἔε! ον ποῖ ἰουηά εἰβενῆεγε ἰῇ ἐπε Νὰ Τεβίδ- 

τηεηῖ. Τῇε ψυίζεγ [8 πηδδίεγ οὗ ἢϊ8 ψογάβ, ἀπά ρεγίεςςΥ ἀπάἀεγβίαπάβ 
μον ἴο αὔγϑβηῆξε εδοῦ οἴαυβε 80 παῖ ὄνεγν ψνογὰ β[}} ρίαν [18 α]} 

ραγξ ἰῃ σοηνεγίης ψνῖτπ ργεοϊβίοα τῆς τηεαπίπῷ ἱπίεπάεά. Ηε ἅποννβ 
ον ἴο Ῥυΐά ἂρ Πίβ βεπΐδηςςβ ἱπῖο σοποίβε ραγαζγαρῇβ, εαςῇ οὗ ψῃϊοἢ 

σαγγίεβ τῇς αγραπηεηΐ οἠς βίαξε ἤδᾶγογ ἴο ἰ[8 σοπο αϑίοη. Ηε ανοϊάβ 
411 ἰγγείεναηι αἰσγεββίοπβ. Ηἰ5 εαγηεβίπεββ οἵ ραγροβε πένεγ δεΐγανβ 
δίπι ἰηῖο σαγείεββηθββ οὗ ἰδησυάασεα, Ὀυς ΟὨΪν βεῦνεβ ἴο σίνε εἄσε δπά 

Ροΐηξ ἴο ἰΐβ ὄἐχαςί .86ὲ. ἴῃ 411} [ἢἰ8β ἢς τηδγκεαϊν ἀπά ψἱάεῖν αἰ ἶεγβ 
ἔγοπι ἴῃς επιρεβίαουβηε688 οὗ Ραυ]. Α8 Ἐδγγαγ βαγβ: “ΤὴῺε ψγίζεγ 

εἰῖε8 αἰ βεγεπεν ἔγοπιὶ 85:. δα! ; πε νψγίϊεβ αἰ δγεηείγ; ἢς ἀγραε8 

αἰ εγεηεν ; ες {πίη αἰ γεητίν ; ἢς ἀεοϊαἰπιβ αἰ εγεηεῖν ; πε σοη- 
βίγυοίβ δηὰ σοῃπεοῖβ [ίβ βεηΐεησοβ αἰ εγεηῖίν ; πα Ὀυϊ 8. ᾧἃρ δἰ 
ΡΑΓΑ ΓΆΡΏΒ οὐ ἃ ΠΟΙ ἀἰβεγεηξ πιοάεὶ. 81. Ραμ! ἰ8 σοῃβίδηειν 
πιϊησίίησ ἔνο σοπείγαςτίοηβ, ἰεανίησ βεηΐεησεβ ἀπβηίβῃεά, Ὀγεαϊκίησ 
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ἰηΐο ρεγβοηδὶ δ᾽ υϑίοπϑ, βυδβεϊζυϊίησ ἴῃς 5υ]] οσίβπιὶ οὗ ραββίοη ἴογ [ἢς 
5.1] οσίβϑπι οὗ ἰἸοσίο. Τῇηΐβ τυγίϊεγ ἰβ ἤσνογ ἀπργαπηπιαῖίοαὶ, ἢα ἰβ πανογ 

ἰγγεσυϊαγ, ἢς ἰβ πενεγ ρεγβοηδὶ, ἢῈ ἤξνεῦ βίγυργίεβ ἴογ ἜἼχργεββίοη ; ἢς 
Ὥδνεγ ἰοβεβ ἤἰπηβεῖ ἰῇ ἃ ραγεηςῃεβίβ; πε 'ἰβ ἤσνοῦ ἢυγτγίεά ἰηΐο δῃ 
δηδοοϊυϊῃοη. Ηἰδβ βίγ!ε ἰβ {πε βίγίε οὗ ἃ πιδὴ ψῇῆο (Πίηκ8 48 ψε}} ἃ 8 
Ὑγίτε8 ἰη Οτεεῖς ; ψπέγεαβ 81. Ρδὰὶ σγοίς ἰῃ Ογεεῖκ θαξ ἐπουρσῆξ ἴῃ 
ϑγγίας. Τῃε βαπὶεὲ ἀἰβεγεησε τὰβ ἴεϊξ Ὁν ἴῇοϑε ψῆο ἐπεπιβοῖνεβ 
υαβεά τῃς Οτεεῖς ἰαηξυασε. Τῇὰβ Οείρθη  βαγβ: “Τμδῖ ἔπε νογραΐ 
βίγε οὗ {πε Ερίβεϊες επει]εὰ “το ἔῆς Ηεργενβ᾽ ἰδ θοξ γυαάς [|κὸ τῆς 
ἰδῆσυδσε οὗ ἴπε Αροβεῖίες νῆο δοκηονίεάσεά Πίπηβεῖ " γαάς ἴῃ βρεεςῆ;᾽ 

τπαῖ ἰδ, ἰῇ ἐχργεββίοη ; Ῥαξ (δὲ ἰΐβ ἀϊσζίοη ἰ8 ραγεγ Οὔεοῖ, ἀν οὔς 
ὙΠῸ π88 {πε ρόψεγ ἴο ἀϊβοθγῃ αἰβεγεησεβ οἵ ρῇγαβεοίονσυ Ὑ|}} δο- 
Κπονίεάσε. 3 

Βαυε ἕἔ ἐῆς βίγε ραΐδβ ἰξ Ὀεγοπά αυσδείοη τπδὶ Ῥαμΐ οαπποῖ πᾶνε 
Ὀεεη ἴδε ἱπχπχεάίαξε Δαΐπον οὗ (ῃς Ερίβείςε ἰβ ἰξ ποῖ ροβϑίδ!ε ἴο Ὀεϊίενα 
νυ Οτγίσεω ἔμπας “πε Ἐπουσῃῖβ ἀγε ποβὲ οὗ ἴπε Αροβείε "δ Τῇηΐβ 
αἶδο πιαβὲ ὃς δηβνεγεά ἰῃ ἴπεὸ πεσαξίνε. ΤΏεγε ἰβ ἰη ἀπε Ερίβεϊα πο- 
τηίησ ἀϊδοογάαηξ ψἱῖμ Ῥαυϊίηε ἀοσίγίης, θαϊ ἰΐ8 ἀγραπιεηΐ πιονεβ οἱ 
ἀϊβεγεηΐς ᾿ἴπε8 δηά ἰῇ 4 ἀἰδεγεηξς δἰπιοβρῆεγε ἔγοηι ἔποβα τ νϊοἢ 

τῆς Αροϑβέῖε ἴο με Οδηε!εβ πιαῖεβ 8 ἔπη] αγ. ΤῊΪΒ 8 πιοϑὲ γεδα ἷν 

ἀἰϊἰδβοεεγηεά ἤδη ψε οσοπβίάεον ἐπε διξαάς πεϊά Ὁν {πε το δυΐδοῦβ γὰ- 

δρεοιίνεῖν ἴο ἴπε ἰμπάδηχεπῖα! ἰάεα οὗ Φενίβῃ τγεϊσίοη, τε [ἀν. 

Ῥαυΐ νίενγα ἔπε Μοβαΐς ἐσοποῖην πιδίην 88 ἃ ἰδὺν σοπῃπιδηάίηρσ δηά 
τῆγεαϊεηίησ. Τῆς σγίξεγ ἴο ἔπε Ἡδεργενβ νίεννβ ἰς γαῖπεγ 88 ἃ ναβδὲ 
σοηφοτγίεβ οὗ ἱπβιϊξαϊίοηβ, ορϑεγναησεβ δἃπά ργοηίβεβ. Τὸ ἴῃς οὔς 
σγιζογ τῆς ὑδνν 18 πιδίην ἰαγίάϊςα!;; ἴο ἔς οἴδαγ ἰξ 18 σεγεηοηίαϊ. 
Το ἴδε αγάεηξ βρίγίξ οὗ Ῥδαυϊ αἴῃίγβε ἴογ γἰρῃεθουβηςββ, [ἢ ὧῃ»ν τὶ ἢ 

ἐξ ἱπιργασξίςαρία ργεσερίβ δά Ῥεσοπηα ἃ ηἰσῃέπηαγε, ἔπε ἐπι ροαϊπχεηξ 
οὗ 411} ἐδαῖ Ῥαγγεά δοςεββ ἴο Οοά δηά [{ἴ6. Τῆς σγαςε οὗ Ὁ γί βείδηϊ τυ 
τῆτονίης ορεη ἴδε σαΐεβ οὗ γί σῃίθουβηθββ ψὰβ ἴῃς δηςΠεβ8 δηά 

1Έμ8εΡ., Η. Ε.. νἱ. 25. 
3... ὈΙνΕ ΓΒ οὗ βέγε ἰ πιοῦε ἐαϑιν ἔεϊ Ὁγ {πε γεδάεν ἱπδὴ ἐχργεββεά ΌὈΥ̓͂ 

ἴδε ογίεῖς, νι μους αἱ ἰεαϑὲ ἃ ἱεάϊουβ απαϊγϑὶβ οὗ ἰδηζυδσε; ομε βϑίωωρὶε δηά 
ταηρίδίε τεβὲ ργεβεηῖβ ἰΐβε!ξ, πδοννενεν, ἴθ ἔπε (8ε οὗ σοηπεοίίης ραγεϊοίεβ, ἰπα8- 
ταῦ 48 ἴμεβ8ε ἀεϊεγπίηε ἴδε βιγυσίυγε οὗ δεηΐεησεβ. Α πλίηυΐζε οοπιρεαγίβου οὗ 
ἴδεϑε ροββεβ8εβ ἐπεγείογε γεαὶ ἱπηρογίδησε ἰῃ {πε ἀϊδεγεπείαιίοη οὗ ἰδασύδξε. 
Νον ἴα ἔπε Ερίβε!εβ οὗ 5. ὕβαὶ! εἴ τις οὐσσυγβ ΒΗ͂γ ἐἰηγεβ, εἴτε βἰχιγ- ἴἤγεε, ποτε 
(α αἰϑιηλαίίνε οἴαι868) αἰπεΐεεη, εἶτα (1 ἐπυπγεγβίί 8) 8ἰχ, εἰ δὲ καὶ, ἔουν, εἴπερ 
Βἢνε, ἐκτὸς εἰ μὴ ἴὨτεε, εἴγε ἔουν, μήπως ἱψνεῖνε, μηκέτι (εη, μενοῦνγε ἴῆτγεε, ἐάν 
εἰφδιγ-εἰσῃε εἰπλεβ, νυ ΐε πόας οὗ ἔπεα ἄγε ἑουπά ἰη δε Ερίδβεϊε ἐχοερὶ ἐάν ἀπά 
τπδξ ΟὨἹΥ οὔσο (ον εἰνίσε), ἐχοερὲ ἰῃ αυοϊαιίοηβΒ. Οη ἴδε οἴδεν παηά, ὅθεν ννὨϊοἢ 
οὐουγβ βἰχ τἰγαεβ δηά ἐάνπερ ννῆϊσ οσσυγβ ἴῆγες ἐἰπλεβ ἰπ ἐπε Ἐρίϑι!ε ρὲ πενεῦ 
υϑεά Ὀγ 581. Ραυ]." Ἐεηάδ!!"8 ΤὟεοί. ὁ. Ἡεὗνειο Ολγ Ξἐἰαπὶέν, Ρ. 27. 

ΝΟΙ, ἱν. 15 
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ΔΌοΙἰοα οὗ ἔπε αν. Βαΐῖ ἴο τῃΐ8 ψείϊεγ, Ὀγοαρῃξ ᾧὡρ ἰῇ ἃ πιογὰ 
Ἰατἰτυάϊπατίαη βοῆοοὶ δηά οὗ ἃ αυϊεῖεν επιρεγαπηεηῖ, Πα ἰανν ψγὰ8 ποῖ 
18 ἱπαχογαῦῖε ἰαβπιαβίογ, ρας γαΐῃογ ἃ βυβίεῃ οὗ ἴγρε δηά βϑυπιῦοὶ 

[ογεβηδάονίησ ἴῃς ρεγέεοξ ἔε!Ποβῃΐὶρ ἢ Οοά βεσυγεά Ὀγ ΟΠ γί ϑιεϊδηϊεν 

δηά τγενεαϊεά ἰη Ηί. Βοίῃ τγίξεγβ πᾶνε ἔπε βαπὶὲ συδβείοη Ῥεΐογε 
ἴδε : Νδξ ρίνεβ ΟΠ γί βείδηϊεν [8 ρονγεγ ἴο Ὀγίηρ πηδῶ ἰηζο ΠαγΠΊΟΩΥ 
ψἰτ Οοά απά ἐπα8 σοηϑιίξαξεβ ἰξ {πε απίνεγβαϊ, ρεγπιαπθηΐ γε σίοη ὃ 
Ννμαῖ ργεοίβεϊν ἰ8 {πε γεϊαξίοη οὗ {18 πεν ἔογιῃ οὗ γε σίοη ἴο παῖ 
οὐυξ οὗ ψῇῃϊοῃ ἰδ βργδὴξ δηά ψῆϊο ἰξ βυρεγβεάεβ Ῥδὰϊ! Ῥοϊα!ν 
δηουποαβ ἔπε ἱποοπιρδῖὶ Πεν οὗὨ ἔαϊεἢ δηὰ ψογίβ, οὗ σγᾶσε δηά πιγεγίξ, 

οἵ ΟΠ γί βείδη!ν ἀπά ἔμε αν. ΤὨΐβ πυγίϊεγ, δἀορείηρ ἃ πιεῖποά δηά ἃ 
νἱενν πιογε {πεῖν ἴο σοπο]αῖε ἴῃς Ψενν, αἰπβ δὲ εχῃϊρίτίωσ τΠ6 νογκ 
οὗ ΟΠυβείδηί ἐν 48 τπδξ ἰονγαγάβ νΐϊοῃ ἴῃς ργενίουβ ἐσοποηιν δά Ῥεεη 
βιγίνίησ, [παΐ {πε ἔτο αἀγε εβϑεηςίδ!ν σοππεοίοά, πὰ παὶ ψίτῆουϊ 
ΟὨ γί βείαηϊεγ δυάαίδϑηι γεπηαίηβ ἱπιρεγίεςε.1 ᾿ 

80 {παΐ Ῥβείάεγεγ᾽ 8 γεπηαγὶ ἰβ ᾿υϑε|8ε4, τ ἤεη ἢς δα γ8, “(ἢ Ϊ8 [8 ἃ 
τπογουρῆ!ν ογί σίπαι δἰξεπιρὲ ἴο ἐβίδ Π 8ἢ [ἢ πχοβὲ εβϑβεηζίαὶ γεβυ 8 οὗ 
Ῥααυϊηἰδηι ἀροῦ πεν ργεϑαρροδίτίοηβ ἀπά ἰῃ δ επεϊγεῖν ἱπάερεπάεςης 

ν8γ-α ΨΥ ὙΠΟ ργοσοθάβ ἀροη 1ἰπε68 οὗ τπουρῆς γεραγάΐϊησ ἔπε 

οοηϑβείξαϊκίοη οὗ {πε ἀαπίνεγδε ψῃίοἢ ψεγε ψίάεἶν βργεδά δηιοησδί ἴῃς 
εἀυςαίεά ροορίε οὗ παξ {ἰπτε, ἀπά ἡ ὨΙΟἢ πεσαββαγν μα ἔαν ργεδῖεγ 
Ῥονετγ οἵ ἀἰ δι βίην εὐ! σῃίεππιεηξ ἔπδη τε ἀἰαϊεςξίς οὗ ἐπε οἷά Ῥααυϊ πε 
βυβίοπι ψἢϊοῃ γ)88 80 Πίσῃν σρουσῆξ ἃρ ἴο Δ ἰπάϊνίάια] βεαπάροίης." 2 

Ηετγε δηά ἴδεγε {πε ἰάθαβ δηά Ἐἐχργεββϑίοηβ οἵ Ῥαμὶ β8εθη) ἴο Ὀ6 

οοἰουγεά ὃγ ἔπε Αἰεχαπάγίδηῃ βϑγϑίεπι) δηὰ τηδηπεγ οὗ ἱπουρῃί, ψῃίοἢ, 
48 Ῥβείάογεγ βαγβ, ἰηδαεηςεά τῆς εἐπίϊγε εὐἀυσαῖεά νογ]ά οὗ ἴδε {ἰπ|ε ; 

Ῥαΐζ ἰη τῆς πιϊηά οἵ αι! δεγε [αν ἃ ἀδερεγ 8οὶ] ἰῃ νψῇῃϊο μαά Ῥεεη 

δον δε σονεγηΐηρ ἰάεα8 οὗ Ραϊεβεϊηίδη ογ ῬΠαγίβαίς (πθοίοσυ. Τῆς 
νοῦς ἀπά ρεγβοὺ οἵ Οἰγίβὲ ἀγε ργεβεηϊεά ὑἀπάενγ αἰ δεγεηῖ σαϊεφογίεβ 
ὈΥ ἴδε ἔνο νυγίξεγβ : ἴῃς ργίεβείυ ξαποζίοη, ψ]ο ἢ 8 αΡβεηξ ον αἰπιοβὲ 
80 ἔγοπῃ ἴδε ἰεϊζεγβ οὗ Ρααυΐ, ἀοπιίπαϊεβ ἴῃς ἐπουρσῃξ οὗ {πε Ερίδβε]ε ἴο 
τῆς Ηεοῦγενβ. ἴῃ Καοαρίης στῆ {Πἰ8, {πε ἰάεα οὗ β8δογίῆος νἢϊοῆ 

εοἴουγβ ἴῃς ψδοῖς οὗ ἔπε Ἰαϊτίεν Ἐρίβεϊε, οὔἱγ οσσαβίοπα ν ἐπλεγῴεβ ἴῃ 
τε Ραυϊίης ψυυϊτίησβ. 80 ἴοο ἰζ ἰδ ἴῃς Κίησίγ βίαϊε οὗ ἴῃς γίβεη Οἢγίβε 
ψϊοἢ οσσυρίεβ πε οἠς τνίϊτεγ, ας ἴῃ (ἢδ πχὶπά οὗ ἔδε οἴδεογ 1ἴ ἰ8 ἃ 
Ρυίεβε ιν εχαϊξαξίοη ἐπαΐ ἰβ σοπβρίουοαβ. Απά πω ἔπε δικαιοῦν οὗ 
Ραμ! Ὀεσοπιοβ ἰπ Ηεργενγβ ἁγιάζειν, ΟΥ καθαρίζειν ΟΥΓ τελειοῦν ; ἀηά 

τῆς Ιεδάϊησ τε! σίου β ἔεγπὶβ “ἴδ  ““σγασε᾽᾽ ἃπά 80 ἔογίῃ πᾶνε 

10, Μέηέρος (Τλέοϊ. ἀε 1'᾿εῤ. απα Ηεδ.ν 190) “Τ᾽ 1 δροῖε ἴα [,οἱ, Τ᾿ αὐυξγρε ἴα 
ἐγαῆββψαυγε"; βηάρ. 197, πε οὔε νγα8 γενοίϊυἱἱοηἰδβε, ἔπε οἴδεν ἐνοϊυξἰοαΐθέ, ὅ6ε 

αἷ8ο Ηοϊεζιθδηη, ΝΟΥ. Τλοοὶ., ἰὶ., ». 286 Ε΄. Μεγδα!τηΐβ8 συπὶ Ῥαυϊηίϑηχιιθ, 
3 Ραμ ἐπέσηι, Ἐ. Το. ἰ., 58. 
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οὔς πιεδηίησ ἰῃ δα] δηά ἀποίδετν ἰη (8 Ἐρίβεϊιε. Ενίάἀεπεν {πὸ βυς- 
ϑεβείοη ἐμαὶ [κὸ γὰ8 οὐ [ἢ ]8 οσοσαβίοη δα} 8 ἱπέεγργεΐεγ ἰβ αυἱξε 
ἰηϑυξῆοσίεηϊς ἴο 8αιἰ8έν ἴῃς σοπάϊτίοπβ.; 

{{πῆςῸ Ερίβεϊε σαποοὲ Ῥὲ δβογίρεά ο Ιαυΐ, τπυβὲ τε ἔδ]!! Ῥδοῖκ ἀρο 

Τεγυ απ᾿ 8 βίατεπγεηῖ,: ἀπά δοςερὶ Βαγπαῦαβ 88 ἴδε αὐΐπογ ὃ ΤΗΐΒ 

δοϊυζίοη σαηηοὶ Ὅς 8αἰά ἴο ἤανε ενεῦ δε ργεναίθηϊ ἱπ ἰἢε δδγὶν 
ΟΠπαγςοῇ, ποὺνπδίαπαΐϊησ πε πγεᾶστγε γεΐεγεησεβ ὑπεδαγίπεά Ὀ. Ρτγοῖ. 
Βαγίιίεὲ απά Μἴγ. Αγῖίεβ. Ονεγ αραίηβϑὲ {ῃἢεβε γεΐεγεποαβ ΠΊΔΥ δε βεΐ 
ἔπε εἰσηϊβοδηΐ ψογάβ οἵ Φεγοπε, ψῆο ἀεβίσπαϊεβ ἘΠ 8 δϑογίριίοη οὗ 

Δυϊδογβῆίρ 88 “}υχία Τεγίαυ ]απαηι,"᾿ ἀρραγεηεῖν ἱπιρί γίηρσ ἔπδξ ἴῃ 41] 

Πὶ8 ναβῖ βίογε οὗ ἰηΐογιηδείοη ἢ πδά ἔουπά πο οπε εἶβε ποίάϊηρ [8 
ορίπίοω. Οτίψεη, ἴοο, κονγβ ποίπίηρ οὗ βυςῇ ἃ ἐγδάϊτίοη. [ξ νψγαβ, 
Βοψενεγ, γενίνεά ἰῃ ἴῃς βενεηζεεητῇ σεηπίυγν ὃν ἴῃς ϑοοιιίβῃ βοῃοίαγ, 
ΟαπΊεγοῦ, δηά ἰῃ πογε γεοεηξ εἰπ168 ἢδ8 ουηά βυρρογίεΓγβ ἰη Εἰ ΒΟΗΙ, 

Ννείββ, εηδη, ϑαϊήοη δηὰ Νεγηοη Βαγιίει. ὃ Ζαδη, ννὮο ἰογηιεγίν 

Δἀνοςαίεά τῆς βαης δὐϊπογβῃίρ, ἰ8 πον 1688 σεγίαίη. Τῆε οἰαἰπιβ οὗ 
Βαγηαῦαβ δγὲ αἷἰβδο υγρεά ψἱεῃ ἔμ πε88 ἀπά ἔογος Ὁ Μγ. ΑΥ]ὲβ ἰῃ δῇ 
888} ἀενοίεά ἴο [8 οδήεςῖ.. ΤἼεγε σαη 6 Ὧ0 ἀουρὲ δαὶ Βαγπαραβ 

ΠΊΕ τΔΩΥ οὗ ἔπε τγεαυϊτεπχεηῖβ πο πχαδὲ Ὅς πηεξ Ὁ. ΔΩ ργε- 
ϑιηχεά δὐΐπον οὗ ἔπε Ερίβεῖε. Ηε Ῥεϊοηρσεά ἴο [ἢ οἰγοίε οὗ Ρααΐ αηά 

ὙὯ8 ἃ πιδη οὗ σπαγαςίεγ δηά οὗ σδρδοί(υ; πὲ νψὰϑ ἃ [“ενίϊε δῃά 88 
βυςσῇ ργεαϊβροβεά ἴο οοπβίάευ ἐς (ηγίϑε δηά Ηἰ5 νογίς ἴῃ ἰΐ8 θδαγ- 
ἱπσ οὐ δε ΟΙά Τεβίαπιεηΐ εἰϊυδὶ ; 5 ἢδ ψα8 ἃ ἠδῖϊνε οὗ Ογργὰβ ψῆεγε 
ϑοοά Οτεεῖ ψα8 βροΐξεη, δῃά δὲ [ἢς βαπιῈ {ἰπ|6 νγαβ γε 1} κωονγῃ δηά 
ἰηυσητκία! ἴῃ ἔῆα ΟΠυγοῦ δὲ Φεγαβαίεπη. Τῆς ἰγααϊξίοη ἐμαὶ Μίαγκ, 

δῖ58 περδενν, ἱπέγοάμοςεά ἔπε Οοβρεῖ ἱπέο ΑἸεχαπάτγία, αὐίσμς θὲ ργεββεά 
ἴο ἱπάϊοςδξε βοπια οοηπεοξίοη τ ἢ {μας σεηΐγε οὗ βουσῃξ. ΤὨϊΐς, μον- 
ἐνεγ, 6118 αἷϑο αϑαίπϑε πίβ δυιπογβῃϊΐρ, ἴον ἰξ ἰβ υπδοσουηΐαρδίς παῖ 

Βαγηαραβ᾽ Ὡδπα βῃουϊά παν Ὀδεη ἴοβὲ ἰῇ ἔπε Ομαγοῦ πῆτε ἢἰβ 
περῆεν ργεβίάεά, [{ πιαδβὲ αἷδο θὲ κερὶ ἰη νίενν τπδξ ἴΠε δββοοίδξίοη 

1ΤὮε βἰπι]αγίεἶεβ το ἔς υβασε οὗ [αἵ ἰα {πε νοσαδυϊατγ οὗ {πε Ερίϑε!ε δανε 
ὍεεΩ εχϑηλίηεά υυἱὲ θπαῖ ἐπογουσῃηεββ ὉγῪ Ῥεοῖ. Εγεάεγίις Θαγάϊμεν ἰπ πε 
)οωνναὶ οὗ 80ς. οΥ Βὲδὶ. 1,1. απὰ Ἐχορεεὶς ἴον δαης 1887. ὅ8εε α'ϑο Αἰεχδηάενγ᾽ 8 
1τοαδίπρ Ιῴδας ὁ ἐλ Οοεῤεῖς, ϑεὰ εά., ρρ. 302-324; τηά ΚΝ. Η. δίπιοοχ ἰῃ ἔπε 
Ἑχῤοείέον ἴον 1888. 

3) Ῥμάϊοὐέϊα, ς. 20. “Εχίαὶ εηἰπὶ εἰ Βαγηδδδε εἰξυΐυ8 Δ Ηεὔῦταεοβ, αάεο 

βαϊΐβ δυοιονγίεατί νἱτγὶ, αἱ φυεαλ Ῥαυΐυβ ͵υχέα δε οοηδεϊξυεεῖς ἰῃ αὐδιϊηεαιίαε ἰεποῦα 
(1 σον. ἱκ. θ) ; εἴ υαἱίΐψυς τεσεριίον ἀρυά εςοίεβἰα8 ερίβίοία Βαγηδῦδε [110 ἀροστυ- 
Ρδο Ῥαδἴογε πποεοδβογυλ.᾿ 

5 ΕχῤοΞίίον, 1902. 
4 εεπαξον, Θαΐε ακὰ Αμέλπογεκὴῤ ο7, Εῤ. ἰο Ἠεὁ. ((απιοτίάψε, 1899). 
δος δυρροβεά ακνἰδίακεϑβ γεραγάϊης πε Τεαιρίε δηά ἰζα βεενίςε, ο΄. Ζαδη, ἰΐ., 

δ5,16δ6. 
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οὗ Βαγηαῦθαβ ψἱτἢ τῆς ΟΠυτοῦ δὲ Φεγυβαίεπι οἠΐγ [6118 ἰπ ἢἰβ ἕανουγ 
ἰξ τῆαϊ Ὀς οοπβίάεγεά ἐπα ἀεβεϊπαξίοη οἵ {πε Ἐρίβεϊε. [{ ἰβ, οἵ σουγβε, 
ἃ πιεγε δοοίάεης ἐπαΐῖ ἢἰ8 ἀεδίσηδίίοη, υἱὸς παρακλήσεως (Αςξβ ἰν. 86) 

Βῃοι!ά οογγεβροηά ψίτῃ (ἢ6 ἀεβογίριίοη οὗ (ηἰ8β Ἐρίβεϊς 48 4 λόγος 
παρακλήσεως (ΗεΌ. χίί!. 22). 

Ηδγπαςοῖ, ψῦο δαά ργενίουβίν 1 οοπδβίάογεά ἱξ ργοραρίες παῖ 

Βαγηαραβ ψὰϑ ἴῃς δυΐμογ, ἢδ8 γεοθηεν 3 ἰῃ ἃ ἔογοίρ]ε ἀπά ὈγΠδης 
τηληπεῦ ἀγρεά (ἢς οἰαἰπιδ οὗ Ῥγίβοα δηά Ααυΐϊΐ. [ἢ {πεῖν ἕανουγ ἀγα 
βυοῇ ροίπίβ 48 ἴῃεβε : ἴῃδι [πε ἰεζίεγ ργοσδεάβ ἔγοπι ἃ Πίσῃ ν οσὐϊταγεά 
τεδοῆογ, απϑυγεγίησ ἴο ἴῃς ἀεβογίριίοη σίνεη ἰπ Αςξβ χνίϊ!. 26 οἵ Αχυΐϊα 
δηά Ργίβοα ; [παῖ [1 νγὰβ τυγίςθη Ὁ οπα ψῆο Ὀεϊοησεά ἴο ἔπε Ραυ]ΐπε 
εἰγοῖς, 48 ἴῆδγε ἰβ ὯὩο ἀουδι {Ππαΐ {Πἰ8 σουρὶε ἀϊά (οηι. χνΐ. 8 συνεργοῦ ; 
δὲ τῆς τυίζεγ ψγὰ8 ββϑοςίαίε ἡ πῇ Τἰπιοΐῆν, 48 Ααυΐΐα δηά Ῥγίβοδ 

ψεγα ἴογ εἰσῃίεθη πιοπίῃβ ἰπ Οογίπξῃ 48 με] δ8 ἰῃ Ἐρῆεβυβ (ο 2 

Τίηι. ἱν. 19); τπαξ ἢς Ὀεϊοηρσεά ἴο οης οἵ ἔπε Βοιβε-οΠαγοῆεβ ἰη ἢοπλα 
(ἴο ν βίο ργεβυπιδοῖν ἔπε ἘΕρίβι!ε γα δά άγεββεα) ἀπά δὲ ἢς ἢδά 
ταυσῆε τδεγε-- ἢ ἰσἢ σογγεβροηάβ ψίτ παῖ τὰ πον οὗ Ααυΐϊΐα δηά 
Ῥγίβοα (βεε Αοίβ χυϊϊὶ. 2, Εοηι. χνΐὶ. 83); ἔμαῖ Ὀεμίηα {πε τυγίϊεγ οὗ {δε 

Ερίβε!ε τῆεγε 18 βοπα οπε ογ πιογὲ συΐξῃ τνῆοτῃ πε αββοοίαξεβ Ὠἰπιβεῖ 
ἰῃ ἃ σοπηπιοη “μα, ἴογ ἰῃ ἔδε ἰεξέεγ ἔθεγε ἄγε ἠοῖ πιεγεῖν ἔπε ᾿τεγαγν 
“πε ᾿ δηά (ἢς “νὰ ᾿᾿πἢϊσςἢ ἱποίαά68 τγίζογ δηά γεδάοσγβα, ραξ ἃ [ῃϊγά 

86 οὗ [ῆε ργοπουη επηργδοίηρ δοπια ὑππαπηθὰ ρεύβοη ΟΥ ρεγβοῦβ 88 

αηἰτίησ τη ἴῃς πυγίτεγ ἰῃ τας πε βαγα. “1 οα ἴδε στουπά οὗ ἴπε8ε 
Ἀγραπγεηίβ ἰξ Ὀ6 σοηπβίἀεγεά ργοῦδῦ]ε {παῖ ἴῃς Ερίδβεϊε το ἐς Ηεῦγενβ 
ἰ8 ἴο Ὀε γεΐεγγεά ἰο {ῃΐ8 σουρίε, ἰξ παν ἴδ ΡῈ αϑκεὰ σδϑεΐῆεγ Ῥγίβοα 

ογ Ααυΐα τγοῖς ἰξ. Αηά [ἢ τῆς ργεἀοηχίηαηξ ροβίείοη οὗ ἔπε ψοιηδη, 

νὶϊηεβδεά ὃν Ὀοζῃ δα! ἀπά [μυκς, Ὀε σοηϑίάετγεά, 48 νεῖ! 48 ἴῃς ἰη- 
οοηζεβίρδίε ἕδος (Πδῖ 8ὴ6 νγᾶβ ἔογεπιοβί ἰῇ ψὶπηίηνρ ΑΡΟΙ]οβ, ἴῃ Ὀαΐδηοα 
πχαϑὲ ἱποϊ πα ἴῃ ἕανουγ οἵ ἢδγ δυςπογβἢΐρ.᾽ [8 ἴῃ 8 Πα δοσουπέβ 

ἴον {πε πιοβὲ ραγαάοχίοδὶ ἔξαΐαγε ἴῃ ἐς ἢἰβίογυ οὗ ἔπε Ερίβεϊες, δε 
1οβ8 οὗ ες δυΐϊδπον᾿β ἤδπθ. Τῆΐ5 ἀϊβαρρεαγδῆςε ἰβ αἴ οποε δοοουηϊεά 
ἴον, ἰξ Ῥγίβοα νὰβ ἐνδῃ ραγίγ ἔμε δυΐδογ, ἔος δα} ργοῃίδιείοη οὗ 

[εγηδ]α ἰεδοπίηρ ἴῃ ἴπε ΟΠυγοῦ δαά ἴδεη ἄδαρ γοοῖ. 

Τῇδῖ δογε ἰ8 ἰπ ἔΠε86 ἀγβραπΊεπίβ ποῖ πιεγεῖν ἰησεηαϊςγ, ὈαΈ πιαςἢ 

τῆδλϊς ἀδβεγνεβ σοπβίἀδγαξίοω, ψ|}}] οΐ Ὅς ἀφηΐϊεά. [Ιηπάεςά, 80 σαγεξμὶ 

δηά βουηά ἃ βοῇοϊαγ 88 Βίεςεϊ αἰπιοϑὲ σοηνίηποεσαά ἢίπηβο  μαὲ Ααυΐα 
ψ88 ἴῃς δαΐπον οὗ (ἢε Ερίβεϊε, ἀπά ἐχργεββεβ βυγργίβε ἴπαΐ ἢἰ8 οἰδἰ πλ8 

βΒῃου!ά ἠοῖ Ὠανε Ὀεδη υγρεά.82 Βαΐῖ ἴδετε γε σγανε αἰ συ 68 ἰη ἴῃς 

1 ΟἈγοποϊορὶε, ρ. 477.479. 

3 Ῥρευβοδεη᾿ β Ζεῤίξελγίζὲ, νοί. 1., 16-41. 
2 Ηεδγδεγ-δείεξ, ἱ., 421, 422ὥ. Ηαγηβοῖ᾽ 8 οἱαίτ ἴο ογἰ σία εν [αἰεπχαηά δη 8ἰε 

ξεάκοξι 841] ἰ8 να! οαἱν 80 ἕαν 88 Ῥγίβοδ '8 οοηῃσεγηςά, 



ΙΝΤΕΟΡΌΟΤΙΟΝ 229 

ἀουδῖε, ργεάοπιηδηξίν ἔδπιίηΐηα δυςπογβῆϊρ αἀνοσαῖοά ΒΥ Ηδγηδοῖι. 

Α βίηρίε δυϊπογβῃϊρ ἰβ ἀπαιεβιηαδ!ν ἀςσπιαηάεα ὉΥ οσογίαίη ἐχργεβ- 

βίοῃβ ἴῃ ἴῃς Ερίβεϊε, ἃ8 τί ἔτι λέγω, χί. 832; ἵνα τάχιον ἀποκατασταθῶ 
ὁμῖν, χίϊὶ, 19.; ἀπά τῇς βἰηρσυϊαγβ ἰῃ χίι!. 22, 28, [ε 8 ηοῖ ροβϑβίδ!ε ἴο 

ςοηδβίγαα {Π686 βίηρσαϊαγβ 48 γεξεγγίηρ ἴο πιογε ἴῃδη οης ψγίϊζεγ: δα ἰξ ἰ8 
αυϊξε ροβϑβίδίε ἕο οοηβέγαε ἔπε ρίαγαῖβ οὗ ἔπε Ερίβεϊε 48 γεξεγγίης ἴο ἔδε 

βίησίε τυγίξεγ ογ ἴο ἔδε πγίξεγ απἰείησ ὨΠἰπιβε δ τα Πΐβ τεαάθγσθ. Απά 
ἴδαῖ (ἢΐ8 οὔα τυγίξες βῃουϊά αν Ὀεε Ῥγίβοα [8 σεγίδίη!ϊυ ἱπιργοῦ- 

Δδῖε, θοῖἢ οὐ δοοοιηξ οὗ Ραυ] ̓ 8 ργοῃιίδίείοη ψϊοἢ 80 φοοά 4 ἔγίεπά 

88 ΒΡ γίβοα ψουϊά οὔβεγνε, δηά δεοδυβα ἴῃς τγίξοῦ 866 η18 ἴο αν δε 

οηε οὗ ἴπε ἡγούμενοι, νος Ῥείϑοα οουα!ά ποῖ ἢανε Ῥεεῆ. Τῇῆε ἱπι- 
Ῥγεββίοῃ πιδάς ὃΥ τῇς Ερίβεϊς ἰ8 ἐμδὲ ἰξ ργοσεεάβ ἔγοπι ἃ πιαβουϊίης 
ταϊηά ; δηά ἰῇ ἔδε Ερίβεϊε ἰβ ἄμε ἕο εἰμεν να βῃουϊά βυρροβε Αφυΐα 

να8 πίογε {ποεῖν το ἀπηάεγίακε βυσῇ ἃ ἰαϑί. Τῆς ἰαπι! αν πο 

ἐχίβιεά Ῥεΐψεεη τΠϊβ σουρίε δηά Αροΐοβ πιίφῃε θὲ βυρροβεά ἴο 8δο- 
οουηΐξ ἔος (ἢς Αἰεχαηάγίδη σοϊοαγίης οὗ ἔπε Ερίδβε!6. 

Τῆαε παπῆὲ οὗ Αροϊϊοβ νγὰβ βυφρεδβίεά Ὁγ [,ἱπογ 1 ττῆο ρραγεητν 

μά εἰξπεγ πεαγά ογ γεδά τπαξ (ἢ 8 δι πογβῆϊρ παά δε δάνοσαϊεά 

ΌΥ οἴποτβ. [τ πδ8 γεοείνεά (ες βυγασεβ οἵ βοῃοίαγβ 80 σοπιρεΐεηϊ 
885 ΒΙεεκ, Τῃοίαοῖ, ΗἰΖεηξε!ά, [,ἀπεπιαηη, ευβ8, Ρβείάογεν, ΑἸ ογά, 

Βδεγαν δηά Ρίυτηρίγε. ἴω Αςίβ χνυίϊϊ. 24 Αροἱ]οβ ἰ8 ἀδβογίδεά 88 δῇ 
Αἰεχαηάγίδη Ψενν, ἃ ἰεαγπεά πιδη, πισῃν ἰη {πε ϑογίρίυγεβ, τῆο δαά 

Ὀεδη ἰηβίγυοίεά ἴῃ ἴῃς αν οὗ ἴῃς [,ογά δηά ψῦο βροῖε δηά ἰδυσῆῖ 

ΜΠ δοσύγαον ἴῃ τΠίησβ οΘοποογηίης Φε808. αβδβίης ἔγοπι Ερἤεβυϑ, 

σψδογε ἢς βγβὲ ἀρρεαγβ ἰη ΟΠγίβείδη Ὠίβίογυ, ἴο Αοδμαία “ ἢς πεῖροά 

το πιύσῇ ψῆο Παά Ὀεϊίενεά τπγουσῇ σγαςς, δηά ρονψογέμ γ οοη- 

ξαϊεά ἔπε Φενβ, δπά τπαξ ρυδ] ον, βῃονίης Ὀν ἴῃς ϑογίρίζαγεβ (παῖ 
δεβυβ ψα8 ἴῃς ΟΠγίϑε ". Ῥαὰ! αἶβο ἰδϑιϊθεβ ἴο 8 ἰηῆμδθησα ἃ8 ἃ 
τεδοδεγῦ δηά ργοῦδοῖν ἰπάϊσαϊεβ ἐπδξ Πἰβ βρεοσίαί! ἑμποζίοη τγᾶβ τῃδὲ οὗ 
οϑεγγίης ἴο πιδξζαγίν ἴποβε το ἢδά αἰγεδάγ γεοεϊνεά ἴμε γαίῃ. Τῆς 

ψογάβ “ ααΐ ρίαηξεά, Αρο!οβ ψαΐζεγεά "᾿ δεαῦ (ἢΐ8 ἱπιεγργεϊδζίοη, δπά 

σίας στ πῆδὶ ἰ8 βαϊά ἴω Αςίβ οἵ δίβ ρεσυ αν νοῦ. Οεγίδίη!ν 
411 τ818. γεπιαγκαρῖν οογγεβροηάβ τὶτῇ τς οπαγασίζεγίβειοβ οὗ (ἢδ 
πγίτεν ἴο τῆς Ηεῦγενβ, τῆο σογίαίηϊν τψγᾶ8 ἃ δεν οὗ ἔπε Αἰεχαπάγίδω 

Βοῇοοῖ, ἃ πιᾶῃ οὗ πιαγκεά δ Πν ἀπά οὐἱξαγε, νψῆοβε βρεοία! ἐγαϊηίης 

Βείοά Πἰπὶ ἴο θυϊΠἃ4 αρ ἰη ἐπε ἴαϊεῃ δηά ἴο βηά ἰῃ τῇς ϑογίρζυγεβ 

1 Αμῖον Ερίβιοῖαε αὐ εδγδεοβ, φυϊβαυΐδ εδὲ, δίνε Ῥαυΐυβ, βίνε, αἱ εθῸ 
ἀρδίἔγου, Αροῖ!ο" (Οονι. οβ Οη.)}; ἀπά ἰῃ ἢπί8 βεγῶοω οχ 1 Οογ ἰϊΐ. 4 “τς Ερ. 
Ηεθ. ἰ8 σεγίαίϊ εν δἰβ᾽᾽" [Αρο]]ο8]. [πω αποΐῖδεῦ ϑεγπιοα ἢε δ γ8 “ ϑοῖε βύρροϑε 
τὰς Ερίϑε!ε ἴο Ῥὲ [μκε᾽ 8, ϑοσῖε γεξεῦ ἰξ ἕο Αροί!οβ "᾿ [“εἰοπε πλείπεπ, βἰε ϑεὶ 85. 
[μυοδ8, εἰἰσπε 5. Αροῖο"Ἴ. Τῆς πιοβϑὲ ἐπδογουψῇ ργεϑεπιαιίοη οὗ ἴδε οἰαίπι οὗ 
Αροΐ!οβ ἰβ ἐμαὶ ΌῪ ΡΙυπορέγε ἰα ἔπε 8γβὲ νοΐ. οὗ (πε Εῤοςίέον. 
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Ῥιοοῦ ἰπαὲξ δεβὰβ νγὰβ ἴῃς ΟἾγίβε. ΤὨϊΪΐβ, ρίίηϊυ, ἄοεβ ποῖ ργονε 

δας Αροἱοβ νγὰβ ἔπε δυΐμογ, Ὀαξ ἰξ ἰΙεη 8. ρίδαβί ΠΥ το πε Ὦγρο- 

Ἐπεδί8. 
Τεειϊμαίίοη. Ἠρτα, αραΐα, Ὠοψενεγ, τὰ Βηά τῆς δυϊπογβῃίρ ἰπι- 

Ρ ἰσατεάγν ἢ ἐμε" Δεβειπαξίοη οὗ ἔπε Ερίϑεῖ8θ. Τῆς οἠἱγν ρίαςεβ ψιτῃ 
πῇ βοῦ νὰ πον Αροϊοβ ἴο ἢανα Ῥδε σοπηρφοίεά ἀγε Ερἤδθβαβ, Οογίηςῃ 

δηά Οτεῖο. 3Τῇε βγβὲ παπηεά οἰξν νὰ 8 βυγαγηγίης ἢ δεν δηά νὰ 8 
4150 ἱπιργεβηδίεά νυἱεῃ ΑΙεχαηάγίδηίβπι. Οογίπεῃ γεβεηηί θά ἰξ ἰη τῃς 
ἔογτιεγ. δὰ ροββί δ ν αἰβο ἰη τῃς ἰδξίογ σμπαγδοϊογίβειο, ἕογ με ργεδοῦ- 

ἰην οὔ Αροϊοβ δά ςεγἕδίη!υ ἔουηά ἰη (δὲ οἰτγ ἃ νεγὺ γεβροηβίνε ἢεβδγ- 

ἰηφ; δηά ἰξ ἰ8 ἔπε ΟὨΪγ ρίδος ἰη ψαϊοῃ μα μανα ΔΩΥ ροϑίξινε γεάβοῃ 

ἴο δεῖϊενε (δὲ Πα γεϑίἀβά ἔον δὴν ἰεησίῃ οὗ τἰπιθ. Βυΐῖ ενίάδηςν δα 
νγὰ8 ἃ πιδη ψῆο πιονεά δδοαΐ (ΤΊξ. {{|. 18); δηά 1 ἰβ ποῖ ἱπιργορδῦ!ε 
τπαῖ Πεζπιαν πᾶνε νἱβίιεά ἤοπιε. Ἐνίάεπεγ, μοννενεγ, {ὃ τὰ ἀγα ἴο 
σΟΠΊα ΔΩΥ ΠΕΑΓῈγ ἴο ἃ ἀεξεγηιϊηδίίοη οὗ ἴδε Δυϊπογβῆΐρ, ννε πταβὲ ἤγβὲ 

οὗ 411 ἔγν ἴο δβοογίδίη ἴῃε ἀδβείπδίίοη οὗ ἴῃ ἰεξζεγ. 

ννε. ᾶὰν Ρυΐῖ «βἰάε ἔῃε ἰάδα παξ ἰξ νγὰβ ποῖ δάἀάγεββεά ἴο δὴν 
ρΡαγιίσυαγ Ομαγοῦ Ὀυΐ ὰ8 ἃ Ποπλν φγίτέθη ἔογ 4] ψῃοπὶ ἰξ πλσδς 
σοηοογη. Τῆϊβ ἰάθα ἢᾶ8 Ὀεδεη ρίδυβι ον βίδίεά ὉνῪ ἤευβϑ8β. “Τῇ 

Βρίδβεϊε ἴο πε Ἡεῦγενβ,᾽ 6 βαύβ8, “"ἰβ ποῖ ἃ ἰεζξεγ ργορεγίυ 80 Ἵδἱ]εά 

τγιτέεη ἰη νίονν οὗ ἃ ἰοοαὶ πεςεββίυ ; δηά ἴδε ἔετν ρεγβοηδί δηά ςοἰγ- 

σαπχϑίαηκία! ᾿ἀοἰα 8 αἀἀεαά οὐ {πε ἰαβὲ ρᾳζε ψέγε σογίδίηυ ποὲ ἔπε 

τεδβοηβυνῃ ἢ ργοπιρίεά ἐπε δαΐπογ ἴο ψγίξε. ΤῊ 8 ῬοΟΪ πᾶν μανα 
Ὀεδη αἰγεδάν ιρεηηεά δπά δοΐυδν σοηποίμἀεαά τε οσοκβίοη οἴἴεγεά 
ἴο πιδῖκα ἰξ ἀδοξμΐ ἴο ἃ ραγιίουϊαν οἰγοῖς οὗ ΟΠ τ βιίδπβ δπά ἴῃ γεΐδγεησα 

ἴο ψῇοηι δα πιαῦ αν δάάεά {πε 18ιἢ ομαρίεγ, Τῆς “ Ἡεῦγενθ᾽ 
σῆοϑα πδπΊεἷβ ἰηβογίεά ΌΥ (ἢς οαγα οὗ ἃ ἰαῖεγ γεδάον (αἴ8ο ἔγαὶϊν ἰη- 

βρίγε) γε ποῖ, 88 ἢ88 Ῥεδϑη ἱπιαφίηεά, ἔπε πγεπιθεγβ οὗ βοπΊε ἰβοίαίεά 

σοπιηηἰγ, ἃ8 4.5., ἴῇε ΟΠυγοῦ αἱ Δεγωβαίδῃ; [ἤδῪ ἃγεὲ Δεν βῃ 
ΟὨ γί ϑείδηβϑ ἰῇ φεπεγαὶ, σοηβίάογεά ἔγοηι ἃ ἐπεογείίσοαὶ ροίηξ οὗ νίαν." 
ΤῊϊβ νίενν 48 δε δάορίεαἀ ὉΥ [ἱρβίιβ δηά οἴδεγβ, απά δῖ ἴῃς βγϑὶ 

ὈΪαΒἢ [ξ πιᾶν 866 πὶ ἴο ἢανε 8οπιείίης ἴο βὰν ἔον ἰΐβεϊξ, ἔογ ἰεζίεγβ ἀο ᾿ 
Ωοΐ υδυδ!ν θείη σψίεπουΐ σίνίησς πε ἤδπιε οἵ ἔπε τυγίϊεγ δπά οὗ ἢΠἰβ 

ςογγεβροηάεπίβ. Βαΐ {δε ἰάεα τῃδξ ἔπε επείγε ἀοοιπγεηΐ ἰΒ ἃ ἰγεδίϊβα 
πογιτέεη ἰη ἔπε βευάν ψίζπουΐ ἀεβηίξε τεΐεγεησε ἴο δὴν ραγιϊσυϊαῦ σγουρ 
οὗ Οἢγίβείδηβ, 18 οοηϊγαάϊςϊεά ποῖ πηεγεὶν ὉΥ ἴῃ ρεγβοηδὶ γεξεγεηςεβ 
οὗ τῆς 18 οδαρίεγ, ας Ὀγ τῇς οσσυγγεηος τπγουῆῃουΐ ἴῃς Ερίβεε 

οὗ ἐχργεβϑβίοῃβ ψῃϊοῃ ἤανα πο πιεδηίης ἰξ ποῖ 80 δά ἀγεββεά. [ηάερά, 

πο Ερίϑβιε πιογε Ἔχοϊυϑίνεϊ Υ οσοησεηίγαίοβ ἰΐβεῖ ἢ ἀροὴ ἃ ἀεβηϊζε ἀπά 
δοῖυδ! σοπαϊεξίοπ, ποῦ πιογε ἀεβηίϊτεῖν τεσοζηίβεβ τας ἰ[8 τεδάθγβ ἤδγε 

ραββεά (ἢγοιρῃ δηά ἂγὲ ραβϑίης [γουρσῃ νι εἰ}-πηαγιθα εἐχρεγίεηςαβ. 
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Τῆς νγίζεγ᾽ 8 τεΐεγεησθβ ἰῃ ν. 12; νὶ. 9; χ. 82; χίϊ. 4; Ἵοουϊά οηίν 

ἢανε Ὀεεη τηδάς ἴο ἃ ἀεβηίϊίε σγτουρ οὗ ΟὨΠτγίβείδηβ.: 

Τῇΐ8 σοηβίἀεγατίοη 18 8 Πσίεηϊ ἴο ργονε παῖ ἴῃς {{π|6 πρὸς Ἑβραίους 
ψίτπους ἔαγίπες ἀεδβίσηδίίοη ἰβ ἴοο ἰπάεϑηϊξε ο πανε Ὀξεη δἰῆχϑά τὸ 
Ηΐ5 Ιεϊῖεγ Ὁγ ἴδε δυΐζῃον Πἰπιδεῖέ, ΝνεϊΖζϑἄοϊκεν, ἱπάθεά, 58 εχίγανα- 

ϑαηὶ σε πα Ὀγαπάβ (ἢς ἰηϑογίριίοη 48 “ἴῆ6 ἀπῆδρρΥ οοη]εςξαγε οὗ 

ἃ ἰαΐες (ἰπ16,᾿ ὈωᾳΓ τὰ παν ἀπἢαβίϊαιτησὶγ δάορὲ Πποδεγίβοη ΘΠ 8 
ἰδλησυαρε, ἀπά βὰν παῖ ἰξ 18. “ αγαάϊν πιογεὲ ἔπδῃ ἃ γεδεοιίοη οὗ τῇς 

ἱπιργεβϑίοη ργοάυοσθά οη δὴ εαγίν οοργίβε ". Τῆς βυρσεβίίοη οὗ Ὀγοΐ. 

Νεβεῖς 3 τῃδὲὶ ἰξ πγὰν ἱπάϊςαίε παῖ ἴῃς Ερίβι]ε νγὰβ αὐ άγεββεά ἰο ἔπε 
συναγωγὴ Αἰβρέων οΥ ᾿Εβρέων ἰῃ ΠοπΊε ἰ8 ἱπτογαδίίης, ὈμΕ οὈνίουϑιγ ἢ 
ἴῃς ψνίζον οἵ ἴῆε Ερίδβεϊε μαά Ὠἰπιβεὶῖ δἀάγεββεά ἱξ ἴο ἃ βγπασοφιε 
οὗ δεν ίβῃ ΟΠεβείαῃβ ἰῃ ἔοπιε, πε σουϊά ποῖ ἢανε υυϊζεεω πηογεῖν “ ἴο 

Ἠδεῦγεννβ,᾽᾿ Ὀυαῖ πιυδὲ πᾶνε πογὰ ἀδβηϊξεῖν ἰάεηςβεά ἔπεπὶ ὈΥ δοπια 
ἔαγῖπεν ἀεβίσηδςζίοη. [ἴῃ βῃογῖ, τὲ σδηπηοῖ ἔγοῃ τἢΐβ δά άγεβϑβ ἀδγίνα 

ΔΩΥ δϑϑβίϑίδησε ἰηῃ ἀεζεγγηπίησς ἴῃς ΟΠυτγοῦ ἴο ψῃϊοῖ {πε Ερίβεϊς νὰ 8 
δαάγεββεά. 

Βαϊ ἐδαῖ ἔπε ἰηβογίρείοη ἰβ γίφῃξ ἴῃ 80 ἔαγ 88 ἰξ ἀδοΐαγεβ ἔπαΐ δα 
Ἰεῖῖοεῦ τνγδβ ἀδβιίηεά ἴον σδργενν ΟΠ γϑείδπθ ἢδ8 ζεπεγαν, τπουσῇ 

ποῖ υηίϊνεγβα!γ, θεεη δοκπονίεάρεά. ΤἼε βοορε οὗ ἴπε Ερίβεϊε ργε- 

Βύρροβαβ ἃ ργοίοιηά αἰασῃηηεηξΐ ἴο ἴῃς Νιίοβαὶς ἀϊβρεηβαίίἼοη. Νοῖ 

ΟὨΪγ ἰ5 τῆς ΟΙά Τεδβίαπηθηΐ ἔπ 6 σοπηπΊοη σγουπά ἔγοηι ἢ οἢ τηδξεγία! 

οδὴ ὃς ἄγαν δηά οἡ ψῃϊοῆ (ἢς ἀϊδουββίοη σδῇ ργοσεαά, Ῥαξ τῆς 
Δγρυτηεηΐ ἰδ οης ψηϊοἢ οδῃ βοδγοεὶν θὲ οοηςείνεά 88 δἀάγεββεά ἴο 
Οδηξεβ. [τ παν αἰπιοδὲ Ὀε βαίά στὰ Ὁγ. Βγυσε: “ [{ {πὰ γεδάθγβ 

ψεγε ἰηάεεά Οεηεεβ, πεν εγε Οεηε 68 80 σοπιρίεξςε!ν ἀἰδαυίβεά ἴῃ 
Δεν βῃ ἰάεαβ δηά νεαγίης ἃ πηδϑὶ: σψ τἢ 50 ργοπουποεά Δεν ίβῃ ἐεαΐαγεβ 
ἴδαϊ τῆς ἔγας πδιίοηδί εν ἢα8 Ὀεεη βυσσεββίμ!γν Ὠἰάάξη ἔογ πίηεΐθεη 

σεηζυγίεβ᾽᾽. ΟΥ᾽ πογε βΒιιπηπΊ ΓΙ Ϊν ΜΟθδ ΠΠΔῪ 88. ψίτῃ ἤευβ8: “ΕῸΓ 

τηῖβ πυγίξεγ ἔπεσε αγὲ τὸ Οεηςεβ᾽᾿. Τὸ Οεηες δαγα βοπις οὗ πε 
ἐχργεββίοηβ (βεά ἰπ τῇς Ερίβεῖες νου θὲ αηἰηςε! ἰσί ]ς, οἴμεγα νου 

Ὀε οδεηδίνε. Τὸ {δε [ογπιενῦ οἶαβ8 Ὀεϊοης βυςῇ ἐχπογίδ(οἢ8β 48, “ [εἰ 

8 950 ἔογιἢ υηἴο Ηΐηὶ πἰεποαξ ἔπε σαπιρ᾿᾿ ; ἴο ἴῃ ἰαζίεν, “ Νοῖ οὗ δηρεῖβ 

ἀοίῃ Ηε δίς μοίά, θαξ οἵ πε βεεά οὗ Αδγαῆδη Ης ἰακοιῃ Ποία "".. 
ἴὴ βρίξε οὗ ἐπΐ8, πδονενεγ, πηδην επιίηεης ογίεἰοβ ἰῃ γεσθηξ {ἰπ16 8 

δΒανε γεδοῃεά ἔπε ρεγβυδβίοη ἔμπας ἴῃς ἰεϊῖες νψαβ δάάγεββεά ἠοῖ ἴο 

Ηεῦγον, δυαῖϊ ἴο Οεηκίς ΟΠεϊβιίδηβ. ϑομύγον, ΝΝ εἰζβᾶοκογ, νοῦ 

Θϑοάεη, σ{8Π|ππῆετ, Μοσιβδεγε ἀγα οὗ τηἰβ ορίηίοη. ΤὭΕΥ ἅγε οδἰ ον 

ἰηδαεηςεά ὃγ ἔπε σοηβίἀεγαϊίοη παῖ {πε ἰδὲ οὗ γιά! πηεπίαγυ ἀοοίγίηεβ 

18ες Βυγρρα !εγ᾽8 ογἰεἰοίβω οὗ Νν γεάς᾽ 8 “" Ὧδβ {ξεγασγίβοβε Ἐδίϑβεί ἀεβ Ηεδ- 
τε τὶ εἴεβ " ἴῃ Ῥγευβοπεη᾿ β Ζείέξελγὶ ἴον 1908. 

3 Εχῤοκίέονν Τίνιες ἴον ὅυηε, 1899. 
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βίνεη ἰῇ σδαᾶρ. νἱ. ἄγε βοῇ δβ ψουϊά γαΐμεγ θὲ ταυσῆς το Οδηκίς 
σαϊεοπαπιοηβ ἴδη ἴο δεν βῃ σοηνογῖβ. Νὸ ἀουδῖ ἔπε ἀοσίγίηθβ Τπογα 

τηεητίοπεά μου Ὅς ταυσῆξ το Οδηιαβ, ῬαΕ δυγεῖν τπς σοπέγαϑί 

Ὀεΐψεεη ἔδιτἢ ἴῃ Οοά δηά ἔαίτῃ ἴῃ ἀεδά ψογκβ 8 ρεσα!ατῖγ ἀρργορτγίαςα 

ἴο δενβ; δπά ἰξ νγὰβ αἷβο ἴδε δεν γαῖπογ ἴθδη τῆς Οεηξία τῆ τε- 

αυϊγεά εχρίαπαίίου γεφαγάϊης ἴδε γεϊδτίοη οὗ Οπγίβείαη Ὀαρέείΐθπι ἴο 

οἴδεον ἰυβἰγαϊίοηπβ. Βοϑίάθβ, [ἃ πυϑὲ ποῖ 6 ονογίοοκοά ἔπαὶς τς 

ἀοςιτίπεβ ἢογα οημηϊεγαῖοά Αγὰ ἴδ “γυαϊπγχεηΐβ οὗ ΟΠγίβῖ,᾽᾿ αηά δοτε- 

ἴογε ποιῃίης βρεοϊβοδιν εν βῃ οουἹά ες πιεητίοπεά, Ὅπεν ἀγα τῆδς 

Ποπιπιοη ζγουηά οΥ “ Του ηάατιίοη ᾿᾿ ψῃϊοῃ ἀπάογίαν ἴΠς βρεςία!γ ΟΠ εγὶ8- 
τίαη τεδοπίησ. 

ὈΠΒουϊεν ἢα5 αἴ8ο θεεη ἔουηά ἰη ἴπε ρῆγαξβε ἀποστῆναι ἀπὸ θεοῦ ζῶντος 

({ἰ. 12). Τῆΐβ ἐχργεββίοη, ἰξ ἰ8 ἔεϊς, ἰβ ποῦ ἀρργοργίαϊε ἴο ἃ γεΐδρβε 
ἴο ἰάοίαίγγ τη ἴο Φυάαίδπι. Βαῖ τῆς νεγγ ροίηϊ οὗ [πε σψδοῖς Ερίβεϊα 

ἰ8 τῃαξ δὴ αραπάοηπιεηϊ οὗ ΟΠ γί βείαηἰεν ἰδ ἂπ αραπάοηπιεηῖϊ οὗ Οοά; 
τῃαξ ἰῃ ἰε Οοά [48 βηδιν βροίεη δηά ἴδδξ ἴο περίεςξ [Πἰ8 γενείατίοα 

ἰΒβ ἴο πεφίεος Οοά. ἴω αδίης [Πἰ8 ραγισυϊαγ ρῆγαβε τῆς σγίζεγ δ 8 
οοῖ ἰῃ νἱενν ἴδε ἐπά ἴο ψῆϊο ἀπδεϊεῦῇ πᾶν ἰεδά τπεηϊ, θυ ἴῃς ἔαοϊ 
καῖ ἀπε! εἴ ἰ8 ἀροδβίαϑυ ἔγοπι ἴῃς [ἰνίης Οοά, ψῃεῖμεν τῆς ἀηρεϊίενεῦ 
δε δεν ογ Οδηΐξῖίε. 

Τῆεβο ἀπἘουϊείεβ τε ἄγε ηοΐ ἰπβαρεγαῦίς, Αἰπουσῇ ἘΠΕΥ ἀγε ροβ- 
δίδ!ν ἴοο σανδίίεγιυ ἰγεαϊεά Ὁγ δΝνεβίοοι, γῇο ργοπούποθβ ἔδπαξ “ {δα 
διγαατηεηῖ οὗ νοη ϑοάεξῃ, νψῇο δηάξανουγβ ἴο βῆον [πα (ἢς Ερίβε]ε νγὰ8 

ψγϊτεη ἴο Οεπε]ε8, σαηηοῖ Ὀε τεζαγάεδαά 848 πλογε ἔπϑη 8δῃ ἰπρεηίουβ 
ρΡᾶγδάοχ ὈΥ̓͂ Δῃγ οὔς ὙΠο γεζαγάβ ἴδε σϑηθγαὶ τεδοῃίης οὗ ἴῃς Ερίδβι] 6 

ἰῃ σοηπεοοϊίοη τίς τῆς ἰογπιβ οὗ ἰπουσῇξ ἰη τῆς Αροϑίοϊίς ἀσο ᾿᾿. 
νῆετε, ἔῆεδη, ψεγε ἔπ68ε Φενίβη ΟὨγιβείδηβ γεϑίάεης ὃ Τῆς ρίασεβ 

πιοδβὲ Ζεπογαῖν ἀρργονεά ἄγε Δεγυβαίεη, Δηξίοσῃ, Οξεβαγεα, ἘοπΊα. 
[π ἔανουν οὗ (πε Φενίβῃ πιείγοροί β ἔπαγε ἰ8 ποῖ πηυςῇ το εὲ ἀγρεά. 
Τὸ το Οδυγοῆ οὐ εαγίῃ που]Ἱά ἰξ θῈ 80 ἱπαρργοργίαϊα ἴο βὰν παῖ ἘΠΕΥ 
Βαά τγεςείνεά ἔπε Οοβρεῖ δὲ βεσοηά-Παηά (ἰΐΪ. 8). ίδηγ οἵ [8 πιειηθεῦβ 
τλυβὲ πᾶνε δε ἴῃ ἀΐγεςὶϊ σοπιηιιηϊοαςίοη στ τς [ογτά. Νεϊξπογ 
οουϊά ἐξ νι δὴν ἔγυῖῃ Ὀς βαϊά οὗ τῆς ΟΠαγοῦ οὗ δεγυδβαίεηι ἔμαξ 8ῆς 
δαά ποῖ Ὀεδη ἰηδίγαπιεηΐαί ἰῃ τεδοξίηρ οἴπεγβ (ν. 12). Τῆΐβ Ομυτγοῆ 

88 αἶ8ο ἃ ροοῦ σοπιπιιη ἢ ἢ {861} γεχυίϊγεά γαῖπεγ ἤδη αθογάεά 
αἰά: ψῃογεαβ πα βοσίείν δάἀάγεββεά ἰῃ ἴπε Ερίβεῖς δά δε σοη- 
δρίσυουϑ ἴον σῃαγίεν (νὶ. 10; χ. 84). [τ α'8ο βεθη18 πιοϑὲ μη κεῖγ ἐμαξ 

ἱξ τῆς ΟΠυγοῆ δὲ Φογυβαίοπιὶ ψψὰ8 δά άγοββοά, η0 δἰ υϑίοη βῃουϊά Ὅς 

τηδάς ἴο ἴῃς ΤεπιρίΕ. Νείτπον ἰβ ἰξ ργορθαῦίε {πδξὲ δὴν οης, Πἰπιδεῖ ἃ 
ταεδεῦ οὗ ἴῃς ΟΠυγοῦ δὲ Φεγαβαίεπι, δϑῃου!ά ργείεγ Οτεεῖς ἴο Αγαπιαὶς 
8.8 ἢϊΐ5 πιεάϊιπι οὗ σοπιηηαηϊςαίίοη. 

Α58 Απείοσῃ νγαβ ἴπε βοεῆε οἵ ἃ οοηϑβίἀεγδδία ραγὲ οὗ ἴῃς ἰαθουγβ οὗ 
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Βαγπαῦδβ ἰξ παΐϊυγαῖν βασρεβῖβ ἰϊβε  ἂ8 τῆς ἀεβεϊπαϊίοη ἰη σοππεοζίοη 

σἰτἢ ἢ! βαρροβεά δυϊπογβῃίρ οὗ με Ερίβεῖθ. Τῆς Ηεδγεν ΟΠ γί βείαηβ 
ἴῃ ἴπαϊ οἷζν πιαϑὲ ἤανε Ῥδθη νεγῪ πιυσῇ ἴῃ δίβ σᾶγε, αηά σεγίαίηίν 
δεν γεαυΐϊγεά βοπλς βυοῇ ἐχροβίτοη 88 8 φίνεη ἰῃ ῃε Ερίϑβεϊς, οὗ δα 
τεϊατίοη οὗ Φιάαί8πι ἴο ΟΠ γι βείδηϊγ. Αηά βοπης ογίτςβ, ἐνε ἢ ας ἀϊ8- 

τη βϑίης ἴῃς οἰαἰπη8 οὗ Βαγῃαῦδβ, αγὰ ἱποϊ θὰ το Βπά ἰη Απεϊοσῆ {πα 

δῖουρ οὗ Δενίϑῃ ΟἸγίβιίδπβ ἴο ψῃϊο πε Ερίβεῖας νγὰβ δάάγεββεά. 
Τῆυ8 Μν Ἐεηάδι! ̓  διιΠ18 αρ ἢὶΒ ἱπαυίγυ ἰπ τῆς ἔο!]οννίης [ΕΓΩ18 : “Τὸ 

Ὁπε οὗ {πε86 σγεδί ϑγγίδη οἰεἰθβ, ρεγῆαρβ ἴο Απιοςῇ ἰΐβεϊ, 1 οοηςεῖνε 
τῆς Ερίδβε[ε ἴο ἢανε Ὀεεη δάάγεββεά ; ἴογ ἴδπεγε δίοης εἽχίβιθά δοιγίβῃ- 
ἰῃς ΟΠ γί βείαη Ομαγομαβ, ἐοαπάςα ὃγ ἴῃς εδγ εβὲ τηϊββίοπμαγίεβ οὗ ἔπε 
Ὅοϑρεῖ, δηϊγτηδῖεά σι Δεν ίβη βυπιραιῃίεβ, ἴμ}} οὗ ἱπίεγεβὲ ἰπ ἔπε 
Μοβαϊς νψογβῆϊρ, δῃά σίογγίηρς ἰπ ἔπε παπῖε οὗ Ἡεῦγενβ ; ψῇο πενοῦ- 
Ἔδεῖεββ βροῖς ἔδε Ογεεῖς ἰδησύασε, ἀϑεά ἴῃς Οτεεῖ νεγβίοη οὗ {πε 
ϑογίρζυγεβ δηά ηἠυτηρεγεά ἀπιοησβί τπεὶγ τπηεπιῦεγϑ σοηνογίβ τῆο δαά, 

πὸ τῆε δυΐδογ, σοπιδίποά ἴῃς Πίσπεϑί αἀναπίαροβ οἵ Οτγεεῖκ σαυϊξαγα 

τῇ οαγεῖα! βέυαγν οὗ ἔπε ΟΙά Τεβίαπιεηξ δηά δβρεοία!ν οὗ ἔπε βασγί- 

Βοίαὶ [ἀτν.᾿᾿Ὁ Βαῖ οουἱά ἃ ΟΠυγοῦ σῆϊοἢ Πδά δοζυδιν βίαγιεά τῆς 
δτεαῖ ηγἰδδίοη οἵ Ραμ! δῃά Βαγηαῦαβ δηά ἱπ ψῇῃϊοἢ οἴδεγ ἰδαοῆογβ 

φὐουηάςά 6 ορεη ἴο ἔπε γεῦραξε οὗἉ σῃαρ. ν. 11 δ᾽. Ὁ 
Ἐεσεηεῖν ογίεἰσαὶ ορίηίοη πα8 ἀεοίάεαϊν νεογεά ἰοναγάβ Ἐοπια 88 

Ὧδε οηἷγ ροβϑβίδίε ἀδεϑιϊηατίοη. Εἰγβί βυζρεβίεά ὃγ ΝΝ εἰβίείῃη ἰξ 8 ποὺ 
φἀνοσκῖεά ὃγ ΑἸΐογά, ΗοἰἐΖηϊαηπ, Ζαῆη δηά πηδπν οἴμεγβ. Τῆς οἴδυβε 

ἴῃ πε Ερίϑι[6 πνοῇ ἱπενίταῖν βυσσεδβῖβ {Π18 ἀδβιεϊπαιίοη 18 ἴῃς στγεεῖ- 
ἰης ἰῃ χίἱ. 24, ἀσπάζονται ὑμᾶς οἱ ἀπὸ τῆς ᾿Ιταλίας “(εν οὗ [{αὶν 

{{πε [τα] 6 Ππ58) βαίαϊε γου ". Τηϊΐβ οἴδιβε βῆονβ ἔπαϊ ἴῃς Ερίβε!ε τνᾶβ 
αἰξπεον ψυγίζεη ἔγοπι οσὐ ἴο [αἱγ. Βαῖ ἰξ ἰ8β ἀῆςσαϊε το Ὀεΐΐενε {παῖ 
πε ψογάβ ψεγε ἰπίεηάεά ἴο σοηνεν 8 σγεείίης ἔγοηι [[α] Δπ8 ἰῃ {πεῖν 
Ὅψη σουπηίγΥ ἴο {πε φυγίτεγ᾽ 8 σογγεβροηάεηΐβ. Εὸγ ἢ {πε τυγίϊεγ ννὰβ 
ἄη ταῖν, ἢ6 88 ἴῃ βοπΊα ραγίσυἶαγ ἰοσα! ἔν, ἀπά ἘΠ18 ρίαςς ἢς ψουἱά 

τῆογα πδζυγα!γ πᾶνε παπγοά ἰηδίεδά οὗ υδίπρ ἴῃς σεπεγδὶ ἴεγηὶ “ [ταἰγ ᾿΄.. 
Ὁεγίδίηυ ἴπῸ πόσα παΐυγαὶ δηά βαιἰϑίβοίϊογυ ἱπίεγργείαϊίοη οὗ ἔπε 
σοΓάβ [8 παῖ νυ ῃϊοἢ βαρροβοβ Πα ἴῃς τυγίζοῦ νῆο ΠἰΠ186 1 18 ἃ πηοπιθεῦ 

οὗ τε ΟΠυγοῦ ἢδ δάάγεββεβ ἰ8 ϑιγγοιηδεά ὉΥ ἴΠπΠο86 ΠΟ 8180 γεσοζ- 

ηἶβε [{Ἀ]ν δ τπεὶρ ποπλε δηά ψῆο 86εῖς ἴο βεηά σγεεζίησβ ἴο {πεῖς 

ἔγϊεπάβ ἰῃ Κοηλε. 
Νον ἀἄοεβ δηγιῃίηρς ἱπ ἴῃς Ερίβεῖς οοηπέγααϊος ἐπ8 ἰάεα. Τῇῆδε 

Ἔδεγε ν88 ἃ ἴαγγρε Φενίβῃ εἰαπηεηΐ ἰπ τῆς ΝοπΊαη ΟΠυγοῖ ἀρρεᾶγβ 
Ὅο(ῃ ἔγοπι Αςΐβ δηά ἘοπΊδηβ, ἀπά ἰ8 ποῖ ἀεηΐεά. [τ ἢα8 βοπιείίπηεβ 
Ὅεση τπουρῆς παῖ δεν ίβῃ ΟΠ βιίδηβ ἰη οπια οου]ά ηος θὲ ἐχρεςίεοά 

1 Βῤίξεϊς ἰο Ἡεδνεινς, Ὁ. 69. 
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ἴο αἶα 80 πιυαςῇ ἰπέεγεβε ἴῃ ἴῃς Τεπηρίε- ογβῃϊρ οσ Ὀ6 80 σοποεγηρα 
αδουῖϊ ἰἴ8 ορβεγνδηῆσς 88 [ῃ8 Ερίβεε γεαυΐγεβ ; Ὀαξ, ἃ8 Ῥγίηςίρα! Βαΐγ- 

Ὀαίγπ ἰοηῷ αϑὸ ροϊπίεά ουΐ, σοἰοπίβὲβ ἰάεα] 186 ἕῃς ἰηβειςιατοη 8 οὗ ἐπεῖγ 
πιοῖπεγ- σομηΐγυ πιογα ἤδη [8 γεϑίάεηϊ ρορυϊδίίοη, ηά ἰξ ἰβ δὴ ἰά641]- 
ἰβεά, ποῖ δῇ δοζιδὶ νογβῃΐρ τπδΐ ἰ8 ἤδγε ἀεβογίρεά. [1 18 αἰϑο ἴο ὃς 
οοηβίάεγεά τῃδὲ ἰξ νγᾶβ ἰη ἤοπια Ὀοτἢ ἴῃ τῆς εἰπε οὗ Ραυ! δηά ἰη δε 
βεοοηπά οεηΐζαγγ {παῖ ἰῃ τΔΩΥ 8016 τὰν Φυἀαἰ8πὶ βουσῆξϊ ἴο αββεγί 

[861 δηά ἴο αὐϑογὺ ογ ὄἐχραηψε Οἢγίβείδηϊγυ. Τῆς ἔαςϊξ ἴοο τδαῖ ἰΐ ἰ8. 
ἰῃ ἔοπιε ψε ἤπά {πε ἢγβε ἴγαοςβ οὗ {πε ι8ε οὗ {πε Ἐρίβεϊε (ΟΥ̓ ΟἸεπηεηῦ) 
[458 βοπις ψείρῃϊ. 

Ζαδη 811}} ἔυγέπογ ἤαγγονβ ἴΠῸ ἀεδεϊπαιϊίοω δηά ἰάεηξζιῆεβ τς τε- 

εἰρίεηΐβ οὗ ἔπε ἰεϊξεγ 88 ἃ β8π|4}} εἴγο!ε οὗ Ὁ γίβείδηβ ἰη ἃ ἰαγᾷε οἰΐγ, ἃ 

Ὠοιι86-σΠαγοἢ αἰοησδίάς οὗ ψῆϊοἢ παῦε γὰ8 ἀποΐθογ οὐ βενεγαὶ οἵδπογ 

βυσῇ σπυγοῆεβ ἴῃ πε βαπιε οἰγ. ΤΏΕΥ πᾶνε δῃ ΔΒΒεΠΊ ΪΥ οὗ τπεὶγ 

οσγῃ (χ. 25), ρεγῆαρβ 8180 γυῖεγβ οὗ τοῖν Ἴσγῃ (χιϊ!. 17), αἰπουσῇ {πε 

ταϊετβ οὗ ἴῃς μος ΟΠυτγοῇ οὗἉ [πε οἰἕγν ἃγε αἷϑο ἐπεὶγ γαΐεγβ, δηά ἔπεγε- 
ἴογε σγεθείηζβ αγὲ βεηΐ [ο αἱΐ ἴῃς γυ]εγβ δηά ἴο αἱΐ ἔῃε ϑαϊπεβ (χιἱΐ. 24). 
Ηςε ἰβ ποῖ ἀψγε οὗ δὴν ρίαοσε ψῇϊοῃ 80 ψῈ}} ἀπϑύνεγβ ἴο ἴἢεβε γε- 
αυϊγεπΊοπίβ 88 οπα οὗ {πε ἤου86- ΟΠ αγοῆαβ ἰη Εοπις πιεπεϊοηςά ἰη [πς 

Ερίβε!ε οὗ Ρααϊΐ το τῃλι Οπαγοῦ (σΠδρ. χνὶ). Τὸ οπε οὗ ἴπε8ε, ροβϑβί Ὁ 

ἴο {παῖ πηεητοηφά ἰῃ Ἐοπιαπβ χνὶ. 14, τπἰ8 Ερίβει]ῖα νψγᾶ8 ργοῦδὶ 

δάαγεββεά. 
Τῆς Βοιηδη ἀδβεϊπδιίἊοη πιᾶὺ 8εεπὶ ἴο σάγγγ σ ἢ [ἰ τῆς Δ Ππογβῆρ 

οὔ Αια, ἔον τηΐ8 Δεν ῆο ψὰ8 ὨἰπΊβε! ἢ 80 νψε]} ἰηβέγυςξεά ἐπαξς πα 

νὰ 8 Δοΐς ἴο ἰπβίγαςς Αροοβ νψὰβ ἱπείπηαΐεῖν αβϑβοςίαίϊε στ Βοπλα 
δῃηά ψ]τἢ οπε οὗ ἴῃς Πουιβε- σΠαγοθεβ ἔπεγε (Βοπιδῆβ χνὶ. 8-5). Απά 
ἰηάεεά 411 τῃαὲ χε πον οὗ Ααυϊα βεεπι8 ἴο θὲ ἴῃς σοηάϊτἰοηβ 48 ψε}] 

88 ΔΩΥ͂ οἴπες παηλε ἴπαΐ ἢδ8 θεεη βυζρεβίεά, 
[ 18 ἱπιροβϑίδίε ἤδη ἴο ἀοφηιαίίδε γεφαγάϊησς ἴῃς δυϊπογβῃρ οὗ 

τη 8 Ερίϑεϊε, αθά αἵ ργεβεηΐ ἰξ ἰ8β δεϑὲ ἔγαηκίν ἴο σοηξεββ οὐγ ἱξηογ- 
Δηςοο. Βαυῖ νεὲ ΔῪ δάορὲ ἴδε ἰαησιασε οἵ Ῥγοῖ. ἔἢγβ Ἐορεγίβ ἰῇ 
ἀεδαϊϊης ψτἢ δε δἰπιίαν οα8ε οὗ ζοηρίπμβ οπ ἐν διδὶ νι ἀπ ΒΑ 
παῖ “νῆες ἰξ ἰ8 σοοά δβοίεπος ἴο γεΐμβε ἴο παζαγά δὴν Ἵοοπ) σίγα 

νι Ὠϊοἢ οὐὧὖ ἱπίοτγπγχαϊίοη ἀοεβ ποῖ ψαγγδηΐ, [ἃ ἰ8 σροοά δβοίεησς αἷδο ἴο 

ἀεο!ίης ἴο ἔοϊ!ονν βοπὶς ογίεἰςβ ἰῃ αϑαηάοηίης 41 ἤορε οὗ Ἔνεγ βεείης 

ἃ βοἰυτίοη οὗ {Π18 Κποξίγ ργοδίεπη. [.εἴ ι(β γαῖπεγ γεοορηΐίβε παῖ να 
ἅγε σοηΐγοηϊεά ψὶϊῃ οης οὗ [ῃοβε βεϊπγχαϊατης ἀπά ἔγαϊεέα! ἀησςεγ- 
ταίπε68 νη ϊοῇ οἰαββίςαὶ γεβθαγοῃ 80 οἴζεῃ ργεβεηίβ ἴο ἰἴ8 νοξαΓί68--- 
αποογίαίπεῖεβ συ ϊοἢ ἀγα βιϊπχαϊαιίης θεσαυδβε ἔπεγα ἰ8 Βοπ16 ροΟββί Ὁ ΠΥ 
οὗ τεπιονίης ἴπεπι, ἀπά ἔγευϊτξα! θεσαῦβε ἰῇ ων σα8ε ἴδον ἰοαά ἴο ἴῃς 
τῆογε τπογουσῇ ἰηνεβεακίοη οὗ [ες οὐβούγεγ Ὀγε- γα 8 οἵ Ὠίβίογυ δηά 

{|εγαΐαγο." Οὖ ψὰ πιὰν δάορί ἔπε ψογάβ οἵ Ὦγ. δανίάβοη ἴῃ ἀεαϊϊησ, 
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τ ἀπε βἰπη ας ργοδίεηι οὗ τῆς δυϊπογβῃϊρ οὗ ἴῃς Βοοῖ οὗ Ψοῦ : 

“ὝΒογε ἅγε βοπῖε τηϊπά8 ἴπαϊ σδηποῖ ραΐ ἃρ ψΠΠ ἀποεγαϊηΐγ, ἀπά 
ΑΓΕ υπάον {πε ἠεσεβϑίν οὗ ἀεϊυάίηρς {Ππεοπηβεῖνεβ ἰηῖο αὐἱεῖϊαάς ὉΥ 

Βχίης οὐ βοπῖαὲ ἈΠΟ παπιθ. Τῆογε αγὔὰ οἵπεγβ ἴο ψῃοπΊ ἰξ 8 ἃ 

σοπιίογε ἴο τῆίηϊς [παξ ἴῃ Ἐπὶβ οπιηϊβοίεηξ ασὲ ἃ ἔενν (πίη 81}] 
τοηϊαίῃ πηγβίογίουθβ. ἰὐηοογίδί πεν ἰ8 ἴο τπδηὶ τῆογε βυζρεϑίϊνε ἕδη 
εἐχαοὲ κηονίεάσε. Νὸο [ἰτεγαΐωγε ἢ88 80 ΠΊΔΩΥ φγεαΐ δηοηγυπιουβ 
ΨΌΓΚΒ 88 [παῖ οὗ ἰβγαεῖ. Τῆς γεϊσίουβ [ἰΐ6 οὗ (8 ρεορίε νῶβ αἱ 
ςεγίδίη ρεγοάβ νεγὺ ἱπίδηβε, απά δἱ ἔπεβε ρεγίοάβ ἴἢς βρίγίζιιαὶ ἐπογν 

οὗ ἴῃς παίίοῃ ἐχργεββεά [8617 αἰπιοϑί ἱπρεγβοηδίν, [πγουσῇ πλεπ το 

ἴογφοϊ {πεπηβεῖνεβ δηὰ ψέγε βρεεα!ν ἔογφοϊζεη ἴῃ παπΊα ὈΥ οἴδπεγβ.᾽ 
Αηά [ἢ ψε σαπηοῖ ἡδηιε, γε σδη δἱ ἰεδβὲ ραγεία !ν ἀςβογίδε ἴῃς δαΐπον. 

Ἐὸογ δίβ ἰεξξεγ γενεαΐίβ ἃ πὰῃ ψῆο ψγχὰβ ὥοῖΐ δὴ Αροϑβί[ε θαΐ ἃ βομοίαγ 

οὗ ἴπε Αροβίίεβ ; ἃ πιδη οὗ ἴπε βεοοηά Οἢγίβιίδη σεπεγαίίοη (φεπεα- 
Ιορίβοῃῃ!. ηἰσπε οὨγοηοίοσίϑοη, δ8 Ηδγηδοῖς 8405); ἃ Ἠεϊ]εηίβὲ γεῖ ἃ 

τι πον δηά σδοῦον οὗ ἃ εν ϑῃ ΟΠ γϑείδη οπαγοῆ ; 4 Ραυ]ηΐβε τ 

8βοπὶς τἰποῖυτε οἵ Αἰεχαηάγίδη οὐΐζαγε, Ἐπουσῇ Πὶ8 ἰγεδϊπιεης οὗ 
Θογίρίωυγε αἰδῆεγβ ἐοίο σοῖο ἔγογη ῬΏο᾽ Β; ἃ ἔγίεη οὗ ΤΙπιοῖῆν δηά 
αἱ ἴδε εἰπης οὗ τυίτίης ἴῃ τἴπς σοπιρδην οὗ [τα]!4η ΟΠ γί βιίδηβ. 

Αἰνι. Βαε ἕξ ἰδ οξ τὰς ἰοσα! Εν 80 πτυσῇ 848 ἴῃς σοηάϊτίοη οἵ πα 

τεδάεγβ τμδῖ σπίεν σοησεγῃβ 08. Δηά 88 ψεὲ γεδά ἴῃς Ερίβιϊε ἰξ θ6- 

ςοῆεβ ϑρραγεηΐῖ παῖ ἴδε ἀδησον ψῃϊςἢ τουβεά πε τυ7ίζεγ ἴο ἱπίεγ- 

Ροβε ψ88 ηοΐ βυςῇ ἀεῆπί[ε δηά σγανε ἤδγεδυ 88 ἐνοκβά ἴῃς Ερίβεε ἴο 
τδε Οκδἰαδείδηβ ον [παξ ἴο ἴῃς Οὐοϊοββίδηβ, ποῦ ϑιςῇ ἐπίδηρ!Ἂης μεδίμεη 
νίςεβ δηά ἀπΠῆσαϊς αᾳυεδείοῃβ οὗ σαϑυϊβίγυ 48 ἱπιρεῦ!!εά ἐπε Οογίηςπίαπ 
ΟΠυγοῆ, Ὀυαὲ τγαῖδορ ἃ φγαάυδὶι, αἰπιοδὲ υποοηβοίουβ δἀπηἰϑβίοη οὗἉ 

ἄουδε ψϊςἢ ἀυ]Πςὰ ἤορε ἀπά βἰδοϊοηεά Ἔἐπεγῦυ. ὙΠεν Παά ργοξεββεά 

ΟὨγιβείδηϊν ἔογ βοηα τἰπτ6 (ν. 12); δηά ἴδε δβἰποεγίτν οἵ ἔπεῖν ργοίεβ- 
βίοη μαά δεεη ργονεά Ὀγ ἴπε πιδῆηογ ἰῃ Μη ςἢ {Πα ν Παά Ὀογηα βενεγα 
Ρεγβεουξκίοη (χ. 38, 84. ΤΟΥ παά ἴδκθη Ἰογἕα !ν τἢς 8βρο ]ίης οὗ 

{δεῖς ροβϑεββίοῃβ; ἴον παά εδπάυγεά ἃ σγεαῖ Ἴοηβίςξ οὗ βιυβετγίησε. 
Βαυξ δεν ἔουπά ἴπε ἰοηφ-ϑυβίαίηεά σςοηδίος τ βίη (χ!!. 4) αηά {δες 
ἀδγ-Ὀγ-ἀδν σοπίεπιρί δηά ἀετγίβίοη πεν ἐχρεγίεησοά ἃ8 Οἢγίβιίαηβ 

(αἰϊ. 18), πιογεὲ ψεαγίης ἴο {με βρίγίξ ἴδῃ βῆδγρεγ ρεγβεουζίοη. 

Οοπβεαυδηξν {πεῖν Κηθοβ δά Ὀδοοπια ἔξενίε ἴο ρύγβας {πῸ ραίῃ οὗ 

γἰφῃζεουβ ἐπάυγαπος δηά δοζίνίτν, {πεὶγ παπάὰβ ἤιης [ἰπιρὶγν ὈΥ ἐπεὶγ 
βἰάε 88 ἰἔ πεν ψεγε ἀδἔεαζεά πε (χιὶ. Ε2. ΤΠεΥ Παά οεαβοά (ο τηδῖα 
Ῥγοζγεββ8 δῃά ψέγε ἰη ἄδησεγ οὗἉ (ἈΠΠππῷ ἀνναν (νὶ. 1-4, ϊ. 12) ἀπά ψεγα 
δοίης δη ἐνὶ! ἢεαγί οὗ ἀπηρεϊϊεῖ ἴο στον ἰη ἔπεπι. Νὸο ἀουδῖ [ἰδ 
[1811688, βεηχ- δε! ονίης σοηάϊκίοη ἰαίά τπ6πὶ ορεη ἴο ἴῃς ἱπουγβίοη οὗὨ 

“ ἀἴνεγβ δηά βίγαησε τεαςῃίηρϑβ᾽᾿ (χι!!. 9) ἀπά ἴῃ ἰἴ86 1 νγγαβ ἔμ}} οἵ ρεγί!. 
Το τγεβίογε ἰη ἴπεη ἴῃς ἔγεβῃηδββ οὗ ἰδί ἢ (πε τυγίτεγ δὲ Ἔνεγν 
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ραγὶ οὗ ἴδε Ερίβεϊε ἐχῃογίβ {Πθη] ἴο βιεδάξαβίηεββ δηά ρεγβενεγαησα. 
“1μεῖ υβ Ποίά ἔαϑε [6 ργοξεββίοη οὗ οὐὖῦ ἕαίτἢ πτποιυΐ τνγανογίης " (τί. 

. 28). “Οδδὲ ποῖ ανγᾶν γουγ σοηβάδησςε᾽᾿ (χ. 35). “ΤΕ δὴν πιδὴ ἄγαν 

ΌδΔοκ, ΠΊΥ 8οιὶ 84}} αν Ὡο ρίδεαβιγε ἰῃ ἢἰπι᾽" (χ. 38). Οτγ, σῇδὶ 

ΤΊΔΥ Ὅς ἴακεη 48 ἴῃς ποτγίαίογυ πιοίῖο οὗ ἔπε Ερίδβεϊε, “ ε γε θεσοηϊε 

Ραγίδξεγβ οἵ Οἢγίβε, [ἢ γε μοϊά ἔαβε τῆς Ὀεσίῃπίης οὗ οὐγ σοηῆάεξησε 
Βγτὰ ἀπίο ἴδε εαά (ἰϊ.ὄ 14).- ὙΠαῖ πεν πιᾶὺ αν δηοουγασεπΊιεηϊ ἴο 
ἀο 80, Πα βΒῃονβ ἔπεπὶ δῖ ἰαγρε ἴῃς σοοά σγτουηά ἴΠῸΥ πᾶνε ἴογ σοηῆ- 

ἄεηςε. Τῇε ἔγαϊ [8 οἵ ἔδίεἢ ἰη Ποῖ ἔδίπεῦβ ἀγὰ γεοαριτυαϊεά ἴῃ ἴῃς 

εἰοχιεηξ εἰενεπέῃ οδαρίεγ. Βαΐ εβρεοία!ν 15 εβαβ Ἵχῃίἰξεά δ ἔπε 
ἕτεαϊ Ιεαάογ ἰη ἔα. “ Οοηβίάεγ Ηἰηι ἰεϑὲ γε θεὲ ψεδγν δηὰ ἕδίηξ ἰῇ 

γους βουΐβ᾽" (χίϊ. 8). Ηἰἷβ βιργεπίδου αηά ἐγυβανογιίηεββ ἀγὲ ἐχ- 
Ῥοαηάεά ἰη ἀεῖα!!, αηά δβρεςία ν τἢς εἴογηδὶ βυῆςίεηον οὗ Ηἰ 5 βδογὶ- 
β6ε δηά ἱπεεγοεββίοη ἰβ ἅνεῖς ἀροη. 

Εν ἀεπεν, τπεη, ἴπῈ ρεγβοῦβ δάάγεββεά ψέγε ἰῃ τῆς τηεηϊδὶ δηά 
βρίγίταδὶ σοηάϊκίοη σοπηπΊοη ἰῃ νοῦν ρὲ οὗ ἴῃς Οἢγίβείδη ΟΠαυγοῇ, 8 

σοηαϊιίοη οὗ ἰδησιοῦ δηὰ ψεαγίηεββ, οὗ ἀϊβαρροίηϊεά οχρεςίζατίοηβ, 

ἀείεγγεά πορεβ8, σοηδβοίοιβ ἔβίΙαγα δηά ργδοιίοδί ἀπε! εἴ, ΤΠΟΥ πεγα 

ΟΠ γί βείδηβ Ῥαξ δά 8ἰεηάεγ ἀρργεοίδιίοη οὗ ἴδε σίογυ οὗ τῃεῖγ σδι τς, 
τηἰβοοηβέγιεά {πεῖς ἐχρεγίδησε, δηά πδά αἰοννεά {πεπιβεῖνεβ ἴο ἀγίς 

ΔΨΆΥ ἴγοηχ ὈοϊΪάποββ οὗ πορα δπά ἱπιεηβίίυ οὗ ἔα. Ὁγ. Βγαςς ἀε- 
βογίδεβ {πεπὶ ἃ8 ρεῦβοῃβ ΠΟ πόνεγ ἢδά “ἰπβίρῃς ἰηΐο {πΠ6 αβϑβεηξίαὶ 

ἡδίυγε δηά αἰδιίηςείνε ἔεαΐαγεβ οἵ τῆς ΟΠτγίβείδη γε! φίοη ᾿᾿; δηά ἰξ ὉγῪ 

“Ἰῃϑίρῃς"" δε πιεδῃϑ βιιοἢ ρεγοεριίοη οὗ ἴῃς φγεαίηθββ οὐ Οἢγίβε 
88 σδι1868 ΠΊΣΩ ἴοΟ τα]οίοε ἰῃ βεγνίης δῃά βυβεγίηρ ἴογ Ηἰπ), 8 ἀε- 
βογίρ[ίοη ἰ8 οογγεοῖ. Βαΐζ ὃς 8ε6η18 [688 Ἔἐχαςῖΐ ψῆξη ἢξ 2068 οὔ ἴο 
ΒΆΥ “ΝΟ φγεδίενγ πηϊβίακε, 1 Ὀεϊϊενε, σαη Ὀς σοπιηϊτεά (πουσῇ ἰξ ἰδ 
ἃ ςοπιπίοη ἔδαϊξ οὗ σοπιπημεπέδίογβ) ἤδη ἴο ββϑιπια τῃδξ ἴῃς ΒΚγδί 

τοδάεγβ ψεγα ἰῃ [ες τηδίη ἰῃ βυπιραῖῃν στ τῆς ἀοοίγίηαὶ! νίεννβ οὗ 

τῆς ψ7νίζεγ᾽᾿, ϑοηῖε ροίηΐβ, πο ἀουδῖ, ψῆϊοἢῃ τς ψγίϊοεγ δάάυςσεβ 
ψεγα ἠονν ἴο πε γεδάογβ. Τῆς πηαηηοῦ ἰπ ψϊοἢ τῆς ραγαζγαρῇ τὲ- 

ξαγάϊησ Με οΠίβεάεο ἰΒ ἰηϊγοάυςεά ργοναβ [8.1 Βαῖ ψε σδηηοξ ἴπογε- 
ἴογε σοποίαάς δαὶ ἐπς Ψψῃοῖς σοησεριίοη οὗ Οἢγίβε 88 Ργίεδεξ ψαβ8 

Ὧεν ἴο [Π6ηΊ; ποῦ σδῶ ΜῈ βιίρροβε ἴῆαϊς ἴΠπὸν Ππαά πενεῦ τπουσῆς οὗ 

ΟὨἢγίβι 48 ἴῆες ϑοὴ τπγουρσῇ σποηὶ (ἢς πα] γενείϊδειο γὰ8 πιδάς δηά 
ἴδε οἴεγηδὶ Ἴσονεηδηΐ πιεαϊαῖϊεά. Βαΐπεγ ἘΠΕῈῪ Παά ἔαϊϊεά ἐο εοη- 

δἰἄδν τσμαΐέ ἐΐέδε ργεαέ ἐγμέϊ5 ἱπυοϊυεά, Ἡκξηος ἴῃς τυ7Ίίξεγ δἰά48 {πε η] 
εἶνε “ἴδε »ιογε δαγηέσέ ἢδεά ἴο ἴπε (Πίησα ἴΠοῪ ἢανα Πεαγά᾽ (ἰϊ. 1), 
δηά {δεουσῆουξς ἐπε Ερίβε]ε ἢ γεϊυγηβ ἴο δίβ ἑανουγίίε δἀπχοηϊτίοη 
“Οοπβίάεν Ηἰπι,᾽᾿ εξ γουγ πιϊηάβ ρεπεῖγαϊα πιοόγε ἀδερίγ ἱπίο Ηἰβ8 
βἰφηίθοδησθ. ΤΕΥ Πδά οεαβεά ἴο πᾶνε {παΐ Κεδη ἱπίογεβε ἰπ ἐγατῃ 

ΜΠΙΟἢ ργοπιρῖβ σοπιίοηλρίαἰίοη ἃπά ἱπαυίγγ, απ ΤΠῸΥ πον Πεϊά ψῆδῖ 

-.----.- ....- 
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πεν δαά Ὀξδεη ἰδυῆξ 80 ὄχίεγηδιν παῖ ἴῆεν ψεγα ἰη ἀδησεογ οὗ 
ΜΠΟΙΪΥ ἰοϑίησ τπεὶγ ἔαϊ ἢ ἀπά Ὀεσοπιλίης ργδοίίσα! ἀροβίαϊεβ. ΤΟΥ 

Βαά ἔα! θη ἀπάεν ἴῃς ρονναγ οὗ ἴῃς ργεβθηΐ δπά νίβϑίδίς, αηά ψεγα 

ξἰνίης ἴο ἀρρεᾶγαπος δηά βῃδάον ἴδε ναΐας τπαὶ Ὀεϊοηρσεά οηἷγ ἴο 
τῃε οἴεγηαὶ γε! ἴγ. 

Τῆς αἰαὶ οὗ {πε τῦ7΄ίξεγ πε ττὰ8 ἴο ὀρεῆ ιρ ἴῃς ἴγιε βἰξηίβοδησςα 

οὗ Οἢγίβε απά Ηἰβ νογῖ, δηά ἔδιβ8 ἴο γεπῆονε πε βογυρίεβ, πεϑίίβείοηβ 
δηά βυβρίοίοηβΒ ψῆϊςῃ Ππαυηίεά τῆς τηϊηά οὗ πε Δεν ίβῃ ΟΠγίβείβη 
ἐπι αγγαββίης δίβ ἑαίεῃ, ἰεββεπίησ Πί8 εη]ογηεηῖ, δηά ἰοψνεγίης ἢ 5 

νἰτα! γ. Τῆς δεν ψῆο δοςερίεά {εβιυ8 48 ἴῃς ΟΠγίβε δά ργοδίθηιβ 
ἴο βοῖνε αηά ἀἰῆου τἰεβ ἴο ονεγοοπις οὗ μψῇῃϊοῦ πε Οεηεῖε παν 
ποϊπίησ. Α ἰγαηβίείοη οὗ δεαυδὶ πιοπηεηΐ δπά δπηοοπιραββεά ὈΥ 80 

τηυσῇ οὈδβουγίτν δὴ ἤανε γαγοῖν, ἰἔ ὄνεγ, θεθπ ϑυπιπηιοηδά ἴο πιδία. 

1 ἰ8 φαϑὺ ον ἴῃοβε ψῇο Ἰοοίκ Ῥδοῖκς ροη ἴξ 88 δῇ δοσοῃιρ[ 8ῃ6 4 ἔαοϊ ἴο 
866 ἴῃαξ ἴῆεγα νγὰβ πὸ γεᾶὶ Ὀγεδοῖ οἵ σοηιζίπα γ Ὀδεΐστεεη ἔπε οἷά 
τε σίου ἀπά ἴπε πεν; δυΐ {παῖ νγὰβ ηοΐ γεδάϊγ ρεγοείνεά Ὁγ ἴποβε 

ψῆοβα ψΠοἱΪς [ἰδ πη εχρογίεησςε ψψεῦε πλάγια Ὁγ τῆς τυγηηοί! ἀπά 

ἰπβίδ δ! Πν τς ἢ δοσοπιραηίεά ἴῃς αραπάοηπιγχεηξ οὗ οἷά ἔογηη8, ἴδε 

δοςερίδηοςς οὗ πεν ἰάε48, ἴῃς Ὀυϊάἀΐησ οα οἴπες ἰουπάδιίοηβΒ. Βτγουσῃε 
υρ ἴῃ ἃ γεϊϊσίοη νι ἢϊςἢ ἢε 88 ρεγβυδάθαά νψδ8 οὗ Ὀϊνίης δυϊπογίυ ἴῃς 

Ψενν 88 ΠΟῪ γεαυίΐγεά ἴο σοηβίάογ ἃ ἰαγρε ραγί οἵ ἢίβ Ὀε]εΐ δηά ποῦ- 

βῃϊρ 88 δπιἰᾳυαίεά. Αρςουδβίοπιεά ἴο ρῥγίάς Πἰπιϑεῖῖ οὔ ἃ ἰἰβίογυ 
πιατκεά δὲ ναγίουβ βέαζεβ ὉΥ δηφεϊίς νἱ ϑἰ[8, Ὀἱνίηε νοίοεϑ, δηά πιίγασυ- 

Ιοιι8 ἰπϊετνοηζίοηβ, ἢς 8 πον ἰηνίζεα ἴο 8 Πἰβ ἔα ἔγοπι ἰηβιίξα- 

τίοηβϑ δηά νεῃεγαῦίς συβίοπιβ ἴο ἃ Ῥεγβοη, δηά τῆΐϊ8 ἃ Ῥεγζβϑοη ἴῃ 
ΨΠΟπλ ΘΑΓΊΝΙΥ σοῦ ἰ8 βυσρσεδβίεα οἠἱν ὃν ἰ(8 αῦβεηςς δηά ἰῇ ψΠΟΠΊ 

ἔδοθε αῤῥαγεηέϊν πιοβὲ χυδ!ῆεά το Ἰυάσε οουἱά ἀΐβοονεγ ποιπίης Ὀαϊ 
ἱπιροβέαγε ψἢϊοἢ πηογίϊεά ἃ πηαϊεἰδοίοτ᾽ 8 ἀεδίῃ. Οπογίβῃίης συ τῃ 
εχίγδογαϊπαγυ ἐπε υϑίαβπι, 88 ἢἷ8 ἐχοϊαδίνε πεγίϊασο, ἔς Τειηρίε πῃ 

411 ἰἴ8 Βα! ονσεά δββοοίαιίοηβ, [8 ἱἰπάννε Πρ Οοά, [18 αἰΐαγ, [8 αὐσαβὲ 
Ργἰεβίποοά, ἰδ οοπιρίεῖς ἄγαν οἵ ογάϊπαηςεβ, ἢς ἰ8 γεῖ παυηϊοά ὈῪ 

τῆς ΟΠ γίβείδη πεν-δογη ἰπβείηςε ἐπαΐ ἔπεγε ἰβ 8ἃπ εββεηζίαὶ ἰδοκίης ἱπ 
41 ἐεβα αγγαηφεπηθηΐϊβ δηά παῖ ἴογ Πίσῃ ἴεν αὔὲ ἰγγείεναπὶ δηά 

οὈβοϊείε. Α ὈΙίσῃς ἢα8 βυάάεηϊν ἐα!Ιε οἡ ναὶ τνὰβ Ὀγίφῃζεβε ἰῃ ἰδ 
τε! ρίοη, ἃ ὈΠΦΠΣ ἢα σδη πεϊζπεν ἀϊβϑδίραϊε ποῦ ρεγέεςεν δεν. 

ον {δε Φενίβῃ ΟΠγίβείαη πιαϑὲ μανα ἔουπά ἰξ αὐἰϊξε Ὀεγοπά δίβ 
ροψενῦ ἴο ὑπάεγβίδηά ἴδπε τγεϊαϊίοη οὔ πε οἷά ἴο ἴῃς ἤενν. Αἰγεδανῦ 
ἱπάεοά ἰξ Βαά Ῥεσοηιε ἀρραγεηΐ ἴῃαξ ἰπ δεβιβ ργορῆεου πδὰ Ὀεεη ἔαϊ- 
Β|1ε4, Ης μπεαά εξ δοςερίεά 885 ἴῃε ργεαϊοϊεά Νεββίαἢ ραγεν 

Ὀεσδι8ε ἰξ ψὰ8 θεγοηά ἀΐβραΐε παῖ ἰῃ Ηΐπὶ ἃ σογγεβροηάεησς νγ88 

[ουπά ἴο ἴῃε ἤσαγε πιογε οὔ [ε88 οἰδαγὶν ἀεῆηεά ἰπ τε ΟΙά Τεβία- 
τηθηῖ. Τῆϊδβ πο ἀουδὲ Πἰπίεά τπαξ τπογα 8 8οπΊε βίγοηρ δηά νίϊαὶ 
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ςοπηροϊίοη δεΐίψεεπ (ΠἢῈ ἔνο ἕδίπ8β. Βιυΐς ψῆαΐῖ τγεϊδϊίοη αἀϊά ἐπί 
ΜΜεββίδῃ μοϊά ἴο ῃς Μοβαίς ἰηβείξαςοβ Ὁ Τῆδϊς ψγὰβ ἃ πιογε ἀΐῆσιε 
Ῥγοδίεπι. Τῇ αἰ ἤσυϊ οἵἁ ἰξ ἰδ ἀρρτγεοίαϊοα ἤθη τὰ σοηϑίάεν παῖ ἃ 
ἰαταε βϑεοιίοη οὗ τῆς ΟΠ βιίαη ΟΠπυγοῦ Ἰυάφεά ἔπε οἱά ἴο ὃς ἱγγεσοηςί!- 
Δῦϊ]ς ψῖτἢ ἐπῸ πον, αηὰ ψεηΐ 80 ἔδγ 88 ἴο πιδίηίαίη τπδαὶ τῆς Οοά οὗ 

τῆς ΟΙά Τεβίαδπγχεηϊ νν88 βηίασοηίβιϊς ἰο ἔπε Οοά τδοίγενεαίεά ΗΙπιβοῖ 

ἰῃ Ομ γίβε. Απά Ἔνεη ἔδς πιογα πηοάσγαϊε βεςζίοη οὗ ας ΟΠπαγοῦ ἔουπά 
ἀπῆσυν ἰῃ δηϑνεγίης ἴῃς αᾳυεβίίοηβ: ΝΥ μας ψγ88 ἴο θὲ (πΠουσῆϊ οὗ {δα 

δενίβῃ ογάϊηδησεβ δπά οἵ ἴῃε δεν βῃ ϑογίρίυγεβ ψῆϊοἢ δη)οϊηεά 
τπεηλ} [{{ἢῆς ογάϊΐϊπαηποες ψεγα βεῖ αϑίάς, σοι ἔπε ϑογίρίαγεβ νΒὶσἢ 
ςσοηϊαίηρά τπςη ὃς γεϊαἰπεά  [π ψνῆδΐϊ βεῆϑε ἢδαά ΟἩγίβε ἔμ 8||εἀ τῆς 
ἴανν, {ῃ6 σεγεπιοηΐα! ἢ Ηε ἢδά ποῖ Ὀεδω ἃ Ργίεϑέ. Ηξς δαά ποῖ δ8- 
δυπγεά {πὸ Ῥγίεβι᾽ 8 ἰυποξοη,ρας 6 ΕΑΌδ 8. Ηε Παά οί Ῥδεη ὕογη ἰῃ 
δι Ὀυίεβεγυ ἔαγἶγ. Α βδογίῆςε, ρεγῆαρβ, ἰῃ βοπηε β8εηβε, Ης παά Ὀεθη. 

Το {ἢς εν, ἰα βῃογί, Οἢγίβὲ γαδὲ ἢανε ογεαῖϊεά 88 πΊΔΩΥ ργοῦί 18 

8ἃ8 Ηε βοϊνεά, Τῇῆε ἀηᾳυεβιϊοηίης ἔα! (ἢ παῖς ἰΒ συϊάεα ὉΥ ΠερΙτν ἰη- 
βίηςῖ8 ἀπά οδη γείεψαϊς ἴο πε ἕυμξαγα 4] ἱπίε!εσΐυδ!ὶ ἐχρίαπαιίοηβ 
δηά γεςοῃοϊθηηδηῖβ ἰ8β πὸξ σίνεω ἴο ὄνεγν οὔα; απά πιδην ἃ εν 8ῃ 

ΟΠ ει βείαη πιαϑὲ πᾶνε ραββεά ἴποβε βγϑὶ ἀδγβ ἰῃ ραϊηΐα! υηγεβὲ, ἄγανση 
ἴο ἴγυβὲ Φεβαβ Ὀγ 41} [αὶ Ης κηενν οὗ Ηἰ8 Ποίίπεββ δηά ἴγυζῇ δηά γεῖ 
βογεῖν ρεγρίεχεά δηά πίηάεγεά ἔγοπι ρεγέεοξ ἴγαβὲ Ὁν ἔπε ἀπεχρεοίοά 

Βρίγιυδ! ν οὗ τῆς πεν γεϊϊ σίοη, ὉῪ ἴῃς Ἴσοηϊεπιρὲ οὗ δίβ οἷά σο-τε- 

{οι βῖ8, ὈὉῪ [πε εηΐογοδά τγεϊπαυϊβῃπιεης οὗ 411 ουξιναγά σαγηϊβῃίησ 

δῃά ρσίογγ, δηά ὉΥῪ ἴῃς ἀρραγεηΐ ἱπῃροββϑί ὉΠ πὴ ν οἱ βεκίης τς σογρεουβ- 
Ὧσ88 οὗ (ἢς οἷά δηά (ἢς Ὀαγεηθββ οἵ ἴῃς δον ἰηΐο οπς οοηβίβίεηϊ 

ψοϊε. Τὸ {π|8 πιίβδεγαδίες ἂἀπά ψεδκεηίης Ἴοοπαϊξίοη οὗ βρί γι: (δα 
γί τεῦ ἀρρεδ 8 δηά αἰπιβ αἵ γεπιονίπα ἰξ Ὁγ φίνίης [Πεπὶ ἃ ἔμ]1εγ ἰηδίσῃς 
ἰηῖο πε γεϊαξίοη οἵ ΟΠγβιίδπίεν ἰο Μίοβαίβπ), δῃὰ εβρεςία ν Ὁγ {Π|π8- 
ἐγαίίης ἴδε πηίαας βαργεηηδον οὗ Οἢγίβϑὲ δά [πε βηδ εν οὗ Ηἰ8 νογίκ. 

Ης πιαῖκεβ ἰξ ἢίβ αἰπὶ ἴο βῇονν παξ Ἴνεγν παπΊε, Ἔνεγὺ ἰηβετακίοη, 

ἜνεΓΥ ργίνίεσε, νος ἢ δά εχίβεεά ἀπάεγ ἴδε οἷά Θσοηοπὶν δβυγνίνεά ἰῃ 

δε πενν, Ὀυζ ἰηνεβίεά ντἢ ἃ Ὠίσῃονς πηεδηίης δηά ἃ ἴγωον φίογυ---ἃ 

τηδδηίης ἀπά ἃ σίογυ, πεν ἰπάδεά ἰῃ τπαπγδείνεβ, θαξ γεῖ ἕο τῆς βγβὶ 

εἰπγε ἔυ8ΠΠξ ἴδε σγεαῖ ρύγροβε οὗ Οοά ψϑϊοῃ ἔγοπη ἴῃς βΗγβὲ πδαά 

Ῥεδη αϊπηῖν ϑῃδάονεά ἔογίῃ. “{1ἘὺΠε βγβὲ ψὰβ ἰδκθῃ ΑΔΥ ΟὨΪΥ ἴῃ 
ογάεγ ἴπδξ ἔπε βεοοηά πιίσῃς Ὀε ἱηϊγοάμοςά,."} 

Τὸ τὨΐβ ταϑὶς ἢ πεσδββαγίγ Ὀγουσῃς ἢἰβ οὐ ρῇῃϊοβορῃϊοαί ργε- 
βυρροδίξίοηΒ. Τταϊπεά ἰηῃ Αἰεχαηάγίδη τπουσῆξς ἢς οπογίβῃεά {πε 
ΡΙαϊοηίς 5 σοποορίίοη οὗ (ῃς γεἰαιίοη οὗ ἴῃς βεδη ἴο ῆς ἀπβεθη. [{ 

Δ Ό ΔΒ Οδερίδιεοϊζδυπι Ὀγίησε αἰσμίβ, ννα8 οἰσπε βδοῆοα ἰπ Α. Τ᾿ δηρεϊεσί, γεῦ- 
δείδδεα υπά γογβεδιάεἰ ρενεβεα τνᾶγε" (Ηοϊϊκαιαηπα, Ν. Τ. ΤΑεοΐ., ἰἰ., 287). 

Τίρμιασμς, 28 Ο.; Κεῤ. 697; ῬΒίο, ΜΙνηπάΐ Οῥ.. 4; Ὅε Μέία Μοεὶῖς, ρ. 146. 
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“8 ἢίδβ ἰπα]!]Ἔηδῦ]ς σοηνίοσείοη παῖ τε νἱδίο]ε ᾿ψογίά ἰ8 πιεγεῖν ρῇεηο- 
πιεπδῖ, ἴῃς [επΊρΟΓΑΓΥ ἴογπὶ ογ πηδηϊεβϑίατίοη οὗ τἢς ἰηνί δι ]ε, αγοῆο- 
ἴγραὶ! νον] ψῆΐίοἢ δίοως ἰ8 γεαὶ ἀπά εἴεγπμαὶ. ἴη (ῆς Ερίβεϊς ἔπ βε 

ἵνο μψογά8. αγὲ σοηιηυδῖν γεϊαίθά ὃν σοηίγαδΕ. Τῆς ὑπβεϑη πογὶά 
[πράγματα οὐ βλεπόμενα χί. 1] ἰ8 (πε εἴεγα! σουμηϊεγραγὶ οἵ {πί8 
ΡῬγεβεηΐ ογάογ οὗ τῃπίηρσβ [αὕτη ἡ κτίσις ἰχ. 11] ; [ἢ τελ γ, οὗ ψῃϊοἢ 

ΘΑγΊΠν {πίπρθ γε Ὀυϊ τῆς βῃδάον [σκία νἱΐί. 5]. Τῆς νίβι8]ε 
οαάνεθῃ δηά βδαγίἢ αὔεὲ οὔς δύ ἴο ρβ88 ἈΨΑΥ, “ 88 τπίησβ παὶ να 

Ὀεεη πιδάς᾿ [ὡς πεποιημένων χίϊ. 27], Ὀμξ τῃ18 ΟὨΪγ ἴῃ ογάεγ ἴπαξ {πα 
εἴεγηδὶ ἐπίησ8 σι ίοἢ σαηποὶ Ὀ6 τεπιονεά πηδᾶν γεπιδίῃ δίοης εχἰίβίθηϊζ. 

Οα {δΐ8 Ὀγοαά ρῃϊοβορἢΐοαὶ Ὀα8ἰ8, ἰἔβε ἔ ἀρβῃδκαῦ!ς 48 [πε εἴογηαὶ 
τίη 8, ἔπε ψυγίϊος θυ 648 8 ἀγρασηεπὶ. Ηδστγε Πα Βηάδ τΠς κεν ἴο {πε 

εϑβϑβεηζίαὶ ἀϊδεϊηοείοη Ῥεῦνεθη Μίοβαίβηι ἀπά Ὁ γί βείδηϊςυ, δ8 με ]]} 88 
ἴδε ργοοῦ οἵ ἔπε βυρεγίογιυ δά Ηπαιν οὗ ἴῃς ἰαϊῖεγσ. Τῆς Μοβαίς 
ἀϊβρεηβαϊίοη δείοησβ ἴο ἴῃς βθθὴ δπά τεπιρογαΐ, ἴῃς ΟΠ γβείδη ἴο τῆ 8 

ἀπβεεῆ ἀπά εἴδγηδαί. ἴω {πε οἠς ἔδεγε ἰβ ἃ ἰαδεγηδοῖς “τηδάς στῇ 
Βαηάβ᾽᾽ ; ἃ βαποίυδγυν οἵ ἐϊὲς τοογὶά, εαυἱρρεά δηά ἔιγηίβῃεά πῃ 

πιαϊεγίαὶ οδήεοίβ ; τῇς ββογίβοεβ αγὲ οἵ 0118 δῃά φοαῖβ; ἴῃε γεβὲ ἂρ- 
Ροϊηξεά οδηηοΐ 6 εἴεγωδί, θεσαιβε [ἴ 8 ἰῃ ἃ νι ]6 ἐαγίῃ!ν ἰαηά ; ἐπεὶ 

ΠΟΙ͂Υ οἷν ἰβ οπε ψῆϊος σδη Ὀε ργοίδηεά ΌΥ Ποιηδη ἀγτηΐεβ ; αρονε αἱ], 
τεῖν ργίεβεμβοοά ἰβ8 ἀερεηάεηξζ οἡ ἴῃς ἤεβδῆ. Ηον πιαηϊξεβε ἔμπας αἱ] 
{8686 τπίησβ Ὀεϊοηςξ ἴο ἴΠ6 δαγίῃ!ν τειηρογαὶ ογάεγ, Τῆς ψἢοἱ]ς ἀΐ8- 
ρεπβαίίοη ἰ8 ἰηνοῖίνεά ψίτἢ τίη 8 ν᾽ βίδ!6, ἰδησί ]ςε, πηαϊεγίαὶ, ἐεναηθβοθηῖ. 

Βυῖ Μοβαίβηι ψὰβ ὔοῖ ψΒΟΙΙΥ αϑεῖεββ. [{ ψδ8 ἃ βῃδάον οὗ ἴδε 
βοοά {πίησβ ἴο σοπιε: δηά ἴο ἴδπεβε γεδὶ, εἴδγηδὶ τῃησ ΟὨγίϑε ἰη- 

τγοάυοε8 πε. ΟἾγίβε Ηἰπιβεῖξ, θείης ὅοπ οὗ Οοά, Ὀείοηρβ ἴο ἴδε 
εἴεγηδὶ ογάογ. ἴω Ηἰπὶ χε πᾶνε τὨγουσῃουΐ ἴο ἀο ηοΐ ψ τῆ οχίεγηδὶ 

οσεγειηοηΐεβ δηά ἰεπιροτγαίῖ ἀγγαησεπιεηΐθ, υΐ τ τ σγῆδξ ἰβ βρίγίζυδί ; 
ἰῃ Ηἰπὶ ψγε σοπης ἱπίο τουοῆ ηοΐ ψίξῃ ἱπιρεγέεος γενείδτοηϑ οὗ Οοά 

πιαάς τπγου ἢ ϑγπιρο] ἀπά ἢυπιαη πηεάϊαηλ, θαΕ ἢ ἐπε νῦν ἰπιασα 
οὗ Θοά. Ηε πιεαϊαῖεβ Ὀεΐψεεη Οοά δηά πιδη ἰῃ νἱγίας οὗ Ηἰβ σοη- 
πεοσίίοη ἢ ὈοΓῃ. Ηε ἰεδάβ τηξη ἱπίο ἴῃς ἴγαε γεϊαιίοη ἴο Οοά ὃ 
ΗΙπιβεῖέ ρεγέεοείν {]8ΠΠ|σ (Πα Πυαήδη [ἰΐε οὗ ορεαάΐξησε ἴο Οοά᾿ 8 ν]]]. 
Ηἰ8 ργϊεβεμῃοοά ογ ρονγεῦ ἴο σαῦγὺ ΗΪ8 δαπίαη Ὀγεϊῶγεη ψἱτἢ Ηἰπὶ ἰηῖο 

τῆς Παδνεηὶν [{ἴπ, βργίησζβ ουἵ οἵ Ηἰ8 ρεγβοῦδὶ ψογίῃ' πγουσῆς ὈῪ 

ἀἰδοίρ!πε ἴο ἃ ρεγἔεοςξεά οοηαϊίοη. Ης ἰδ ργίεϑβε ἴω νἱγίαες ποῖ οἵ 

νδὶ ἰ8 οὗ πε δεβῇ, ποῖ ὉΥ ἱπῃεγίςεά οἷῆος, θαῖϊ ὈΥ νἱγίυαε οὗ Ηἰ8 
βυτρδίῃυ τ ἢ πε δαά Ηἰβ ρεγβοηδὶ βιδίηίεββηεβθ. Ηδε εηΐεγβ {πε 
Ργεβϑηςς οἵ Οοά ποῖ ἰῃ δὴ δαγίῃ!ν τα δεγηδοῖς ποῦ τἱτῃ τπε ὈΪοοά οὗἁ 
Όμ115 δΔηά σοαΐίβ θαΐ ψίἢ ΗΒ οὐ δοοά, Ὀγίηρσίησ τἤεη δηά Οοά 
τοφεῖδεν ὉῪ ἴῃς ρυτα δηά ρεγίεσίϊ βαγγεηάεγ οὗ Ηἰπηβε τὸ Οοά. Τῆϊΐδ8 
βαογίβος ἐπουσῇ πιαάς οἡ δαγίἢ νγαὰβ γεῖ πιδάδθ ἰῃ {πε εἴεγηδὶ ογάεθγ, 
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Ὀεσαιδβα πηδάς ἰπ Ββρίγίξ, ἰπ ἃ βρίγίς τυῆϊςἢ πεοεββαγιὶν θείοησβ ποῖ ἴο 
τη 8 ν᾽ 8:16 δῃά ἰγβηβίζογυ ογάεγ οὗ πίπρβ Ὀαΐ ἴο ἔῃ6 εἴεγηδὶ δηά γεβδὶ, 

οὗ 8ἃ8 ἴδε ψτγίξεγ βᾶγβ, “ Τῆγουσῃ εἴεγηδί βρίγίς". 

Τμαὶ σι ῆϊοῇ τῃ18 ψγίϊοεγ βηᾺ8 σοπηπίοη ἴο [ἢς πεν δηά τῆς οἷά 

[ογπιβ οὗ γε]! σίοη ἰβ ἔπε ρύγροβε οὗ Οοά ἴῖο Ὀγίης πῆδη ἱπῖο ἔθ] ουσβῃΐρ 
σπἰτῃ ΗἰπΊβο! ἢ, οὐ, ἰῃ οἵπερ ψογάβ, ἴῃς σονεπαπί ἰάθα. ΝΠ (ἢϊδ 

τρίτον γεϊσίοη 18 ἴῃς Βαγπιοην οὗ Οοά δηά πδη. Ηε {πίη οἵ Οοά, 
ποῖ Π͵ὸ Ιααΐ, 8 ἃ δυάσε Ὀεΐοτε ψῆοβα Ὀαγ πηδη πιαδί βογπιεῆον Ὀς 
οἰεαγοά οὗ συ, θα 45 εηξεγίης ἰηῖο σονεηδηΐ σι τῆ τηδη ἀπά ργονί ά- 

ἰης ἴου ἴδε πιαϊπίεηδησα οἵ τ 8 σονεηδηΐ ΟΥ̓ βαογίῆςε. [Ι͂ὴ ἢιίβίογυ 

ἢς 8668 ἔψοῸ σγεαΐῖ δροσῇϑ ἱπ [πε ργοπιοζίοῃ οὗ [ἢ18 ἔθ! οννβῃΐρ ἀἰβιίη- 

ϑυϊεπεά ὃγ τῆς εἴδοκον ψῖτῃ τπνϊςἢ ἰδ ἰΒ εἴδεοιεα,. Εογ ἔπε σονεπδηῖ 

Ὀεΐης Ὀεΐνεεη ἴῃς ΠοῖΙ͂γ, Πδανθηΐϊν Οοά δηά Ηΐβ ἀπῆοῖὶν ογϑδῖιγε, ἱξ 

ΨῚΠ οξ Ὲ αυἱξα ΘΑΒΥ ἴο ἔογῃι οὔ ἴο πιαϊηϊαίη. [ξ ἱπνοῖνεβ αἴ Δν 

γαῖα ἔνο [πίησϑ, παι {πε ψ|'}} οὗ Οοά ἴῃ τῆς πιαξίεγ Ὀε πιδάς κηονῇ, 
δηά τῃαῖ πιῇ Ὀς δβερεαγαίεά ἔγοπι ἢΐβ βίη. [τ ἰηνοῖνεβ, [ῃδὶς ἰ8. ἴο 

ΒΥ, ἴῃαὶ ἴῃς σονεηδπί Ῥὲ εβεςιίνεῖν τηεαϊαϊεά ἀπά εβρεοία!ν ἱπ (Πἰ8 
τεβρεςξ [ῃαΐ ἰξ Ὅς βεσυγεοά παῖ πΊλῃ 85}41} ῬῈ οἰεδηβεά ἔγοπ) ἢ 58 βίη 

αηά δειεά ἔος ἴγαε δηά ἰδϑιίηρς ἔε!ονσβῃῖρ τί Οοά. 80 εββεπέίαϊ 
ἰ8 τη 8, [δι εδοῇ ἴογηι οὗ ἴῃς σονθηδηΐ πιῶνῦ Ὀςε Ἰυάρσεά ὃγ ἴδε εἴ- 
οἴδηον στῆ τ οἢ ἰξ ΔοσοπΊρ!8Π 68 ΓΠΐ8ι ἴ{ ἴῃς αγγδησεπιεηῖβ ἴοσγ 
Ὀγίησίης πιᾶπ ἰηῖο γεαὶ δηά αδίάϊησς υαηίοη ψίτἢ Οοά ἀγεὲ ἱπιρεγίεςξ, 

ῆοθη τη 8 οοἴοιτβ ψίε ἱπιρεγέεσιςίοη ἔπ σονεηδηξ ἴο ψῇιϊοῃ {686 

Διργδαηβεπιεηΐβ Ὀοϊοην ; ἰΐ, οη ἴῃς οἴδεν ἢδηά, βισἢ δγγδηφεηιθηΐβ ἂγὰ 
τηλάς 88 δοίυδιν οἰεδῆβα ἴῃ σοηδβοίδπος δηά γεηεν (ἢς οσδαγδαοίογ 

ἔδδη τΠἰ8 ἀεξεγηγίηςβ τῆς ρεγεοίπεββ οὗ ἴῃς σονεηδηΐ ἴῃ ψῆϊσῆ ἴΠε8α 

Δγγδηρειηεηΐβ ἄγα σοπιργίβεά, 
Ηεποε τῆς ἱπιρογίδηος ψηϊοῇ {Π18 τυγίτεν διίασῃεβ ἴο ργίθβίῃοοά 

Δηά βαογίθος. [|ἐ ἰβ8 ὈῪ ἴδεβε {πῸὶ παίωγε δηά εἰῆσδον οἵ ἐνεγν 
Ἄσονεηδηΐξ θεΐψεεη Οοά δηά πηδη πηυδὲ ὃς ἀεξίεγηγίηεά. 1 οπε σονε- 

παηΐ οἠΐν ργονίάεβ ἔογ ἃ Ἵεγεπηοηίαὶ ρυγβοδίίοη ἀπά ἃ βυπιδοὶὶς 

ἱπιγοάυοστίοη το Οοά, {Πὶ8 οὗ ἰΐβεῖ ἢ βίαπηρβ ἴπαΐ σονεπϑηΐ 88 ἱπέεσγίογ 

ἴο οπε ψῇηϊοῃ ργονίάθβ ἔογ ἃ βρίγίζαδὶ οἰεδηβίης δηά ἃ γεαὶ υηίοῃ 
1 ψίτἢ οπς οὗ ἴῃς σονεπαηΐβ ἔπεγε ἰβ ἰάθη βοαά ἃ ργίεβιμοοά νῃϊοἢ 
8 πιεγεῖγ δεγεάϊξαγν δῃά ἐπεγείογε ἤξβῃν δηά ργοζεββίοηδι, ψ ἢ 116 

ἴδε οἵδπεγ γεβίβ οὔ ἃ παίυγαϊ δηά βρίγίζαδὶ ργίεβίῃοοά παῖ οὔδεγβ ἃ 
ΓΘΑΪ βρίγίτια! βαογίῆσς, ἴῃς βδογίῆςσε οἵ βεϊξ, ἰῇ Ἴσοπίγαβε στῇ τῆς 

Ββαογίβος οὗ Ὀ01}5 δῃά σοδίῖβ, ἴπεγε οδὴ Ὀε {{π||6 πεϑίϊδτίοη ἰῇ ἀεξοῦ- 
τηϊηίης ψδεῖδεν οἵ ἴπε8εὲ ἴνο ἰ8 ἴῃς εἴεγῃδὶ σονθηδηΐῖ. [ξ ἰ8 ἴῃς 

ψυτίτεγ᾽ 8 αἰπὶ ἴο Ἔχῃὶδίε ἘΠἰ8 ἀϊβείηςστίοηΩ. Ης κηοννβ παι ἰξ Οἠἷν 8 
τεδάθγβ δῇ οὔσα 866 ἴῃε γεαὶ σίογυ οἵ Οἤγίβε δηά Ηἰβ γεϊϊ ρίοῃ 41} 

τοῖν ἀουδέβ ψ1}} ναηΐϑῃ, ἀπά δοοογαάϊηρσίν ἢς ργοςεεάβ ἴο βεῃά {ῃεπὶ 
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βυςἢ δὴ δχροϑβίζίοη οὗ ῃδϊ σίογυ 88 ἰβ ἰπ ροίηΐϊ οὗ ἔδοξ ἃ πιαρηίϊβοεης 
δροϊορεῖίς ἔος ΟΠ γι βείαηϊεν ἔγοπι τΠ6 Φεννίβῃ ροίηξ οὗ νίαν. 

Τῆς τγεϊδείοη τῆ 8 ΘβιδὈ  δπεά Ὀεΐμχεθη τε ἔογπιεγ ἀπά ἴδε ἰατίεῦ 
ἀϊδρεηπβαϊίοη πηλὺ ἴεηά ἴο δὴ υὑπάεγναϊυἱηρ οὗ ἴπε οἷά, δηά ἰεαά ἴο 

πε ἰάοα παῖ “τῆς Φενν νὰ8 5 πΊρῪ ἴπς Κεερεγ οὗ ἃ σαϑιεῖ ψῃϊοῃ 
δε σουἱά ἠοῖ απίοοϊ, δῃ δεῖογ ἰῃ ἃ βυπηροί αὶ γεργεβεηϊαϊζοη ννῃϊσἢ 

ἴο Πίπι σοηνεγεά {{{π|6 οΥ ἢο πηραπίησ ̓. [ἐ πγυϑὲ Ὀε ὈοΓΩΕ ἰπ πγίπά, 

τῃεγείογε, [μαῖ {πε ἀγγαησεπηεηΐβ οὗ ἴῃς ΟΙά Τεβίαπιεηϊ ψεγα ργίπιαῦὶ 
ἴον {δε γε! φίουβ αβεὲ οἵ ἴῃς Φεννβ [πεπηβεῖνεβ. Τῆείγ γε! σίοη γα 8 ποῖ 
ἀενίβεά ἴος ἴδπε ἰηξεϊεσζααὶ επιρίογπιεηὶς οὐ αἀϊνογβίοθ οὗ ρεγβοῃβ 

ὙΠῸ σδῆ πον ἰοοῖς Ὀδοῖς ἀροη ἰΐ, ποῦ αἰϊτοφείηεγ ἴογ τῆς τγεϊ σίου 8 

εἀϊβοδίίοη οὗ δβιισἢ ρεγβοπβ, δα ργίπηαγιν ἔογ ἴῃς γε σίουβ εὐϊβοκίίοη 

οὗ ἴῃς Ψεννβ {πεπηβεῖνεβ. ΤΠΕΥ περάσά ἃ τγεϊϊίοη ἃ8 πηυςῇ 88 ψὰ ἀο. 
ΤἼΟΥ πεεάερά αββύγαηςε οὗ Οοά δηά Ηἰβ ἔανουγ, δηά βοπῖὲα πηεδῃβ οὗ 
δοςα88 ἴο Ηἰπὶ δπά 8 {πον ἰουηά ἱπ τῃεὶγ γεϊσίοη οἵ ἴγρε δπά 

ΒυγιροΙ. ΤῸ ἔδεπὶ 88 ἴο υ8 ἃ Κοβρεῖ νγὰβ ργεδοῆεά (ἷν. 2). Τηγουσῃ 

ἴδε βυπιδοῖς αγγαηρεπηεηΐβ οὗ ἔπεὶγ εαγίμγ ἰαεγηδοίςε ἴΠοΥῪ ἰεαγηεά 

τοδὶ γαῖ δπά ψεγε Ὀγουρῇῃς ἰηἴο 6] ονσβῃὶρ τὰ πὰ εἴογηαὶ. Νοῖ 

τῆδε ἔπογ ἀπάεγβίοοά ψῆδὶ [πε ρἢγπβίοαὶ αγγαηρσεπιεηῖβ οὗ {πεῖν γε! σίοα 

ἐνῥίπεά, αὶ ἐμαὶ ἴεν ἀἰά ἀπάἀεγβίαπα τυμαΐῖ πεν 5γηιδοἰ δε. Τῇε 
ΟΙά Τεβίαπιεηξ γἰϊααὶ τνὰβ8 ἰπβιγασζινε ποῖ ἴῃ 80 ἔδλγ δ8 ἰξ γα 8 γρίοδὶ, 

Ὀυξ ἴῃ 80 ἔδλγ δβ ἰξ ψὰβ ΒυπΊο σα]. Α βυπιῦοὶ ἰ8Β ἀη εἐπιροάϊεά ἰάφα, 

ΟΥ δι νὰ πονναάαυβ ο8]} δῇ “οὈ͵εοί ἰδβϑοη᾿; ἃπ ἰάθρα γεπάοθγεά 
νἱβίδ!6 ἴω ἃ πιαῖεγία! βίψῃ οὔ 'ἰῃ δῇ Ἔχίεγηδί δοϊίοη. Α ἴγρε ποῖ οὔἱν 
ἜΧργεββ868 8η ἰάεα, Ὀυΐ ἰοοῖβ ἔογυγαγά ἴο ἃ τἰπ|ὲ συῆδη (ἢ 18 ἰάθα 8841] 

τεςεῖνα ἰΐβ ρεγίεςξ εἐχργεββίοω. Αβ δῖγ. [τῖοπ 1 ἀεῆηεθβ ἰΐ “ἃ ἴγρε 

ἰ8 ἃ Ργορδεῖίς βυπιῦο]". “ Ενεγυ ἴγιε ἴγρα ἰ8 Ὠδοαβ8δ ΓΙ ἃ ΒΥπΊΌΟΪ, 
τηδς 8, 1 επηδοάϊεβ δηά γεργεβεηΐβ ἔπε ἰάδαβ νυῃίςἢ βηά ἐμεὶγ ἐμ ΗΕ! - 

πιεπξ ἰπ ἴῃς δηξίγρε; Ὀαξ ΕἘΝΘΓΥ ΒΥΠΊΌΟΙΪ [8 ποῖ πεοθββαγν ἃ ἴγρε ; 

8 ΒΥΠ10 0] πιᾶὺ τεγηιίηδίε ἰῃ ἰζβε!ἔ, ἀπά ροίπε ἕο ποιϊπίησ ἕαΐζαγε ; ἰξ 

ΠΊΔΥ ἔνε γεΐεγ ἴο βοπιείπίησ ραβϑί.᾿᾿ Νον ἰξ σδηποῖ ὃς βυρροδεά 
τπαῖ τῆς σοηϊεπιρογαγίεβ οὗ Μίοβεβ ογ δἴοβεβ ἢίπιβεῖξ υπάἀεγβίοοά ψῃδι 
ψ88 ργεθρυγεά ὃν {πεῖν γτίτααί, Βαξ [ἢ πεν ἀἰά ποῖ υηάἀεγβίδηά πεῖν 

τίζυδὶ 48 4 οοἰϊδςξίοη οὗ ἴγρεβ, ἔπεν σεγίδίηϊυ ἀἰά ἀπηάἀεγβίδηά ἰξ 88 ἃ 
βυϑβϑίεπι οὗ βυπιροίβ. Τῆς ταρεγπδοῖς ἰ[86} ννὰ8 Ῥοϊἢ 8 βυπδοὶ ἀπά 
8 ἴγρε. [ἴ νὰβ ἃ βυπιροί παῖ Οοά ἄνεῖε υυἱτῃ πηθη, ἐνεν ἴῃ {πεῖγ 

τηϊβὲ, βῃαγίης τπεὶγ ζογίυηεδβ, ζογρίνίησ τπεὶγ βίη, αηά Ῥεβίονίηρ Ὀ[688- 

ἰῃχ. ΤὨϊ8. βυπιδοὶ Ἔνεγν σά σουϊά τεαά. Βα ᾿ξ ψαβ αἰ80 ἃ ἴγρε, ἃ 
ΒΥΠΊΡροὶ τ ἃ ργορῆθου ψγαρρεά ἃρ ἴῃ ἰΐ, ἃ Βγπιροὶ ρίνίης ργοπηῖβε 

τῆαϊς τς τραῖῃ δυρῆς ἴῃ ἰὲ ψουἱά οὔς ἀαν ἢπά ἰζ8 ρετέεςϊ, εἴεγηδὶ 

τηδηϊξεϑίαιίοη. ΤὨΐβ σου]ά αἴ {πε Ὀεβὲ θὲ Ὀυΐζ ἱπηρεγέεοι!ν απἀεγβίοοα. 

1 Βαιῃρίοη [.εοἴυγεβ, ρΡ. 82. 
ΝΟΙ,. Ιν. 16 
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Βαῖ πε ντγίϊεγ ἴο τῆς Ηεῦτγενβ ἰοοϊίηρ Ὀδοῖς ἀροη ἴῃ ργεραγδίίοη 
ἴον ΟΠ γίϑι σϑὴ 8εὲ ἢον [8 δηά ἰπαΐ ργεβρυγεά Ηΐπι ῆο ψὰ8 ἴο 
οοπιθ. Ενεγν Οἱά Τεβίδηγεηξ ἰπβεϊξυξίοη, σεγεπιοηυ, ρεγβοη ογ τπίης 

ἴῃ ψ Ὡς ἢ ἃ ρῥγίποίρίε ογ ἰάδα τν88 επιροάϊεά σψῆΐσῃ τνᾶ8 αἰζεγνγαγάβ 
επιροάϊεά ἰῃ Οἤγίβε δπά Ηἰβ8 Κίησαάοηι πᾶν ᾿εσίεἰπχαῖεῖν Ὀε οΑ]1εὰ 
“{γρίοα! ". Τὸ τῆς δενγβ {πεπιβεῖνεβ ἔπε68ε ἔγρεβ ψέγε δεῖρέμ! ποῖ 

Ὀεσαυβα {ΠΟῪ ἴῆγεν ᾿ἰσῆξ ἀροὴ ἴῃ ρεγβοῦ δπά σψογί οἵ Οδγίβε, θαῖ 
Ὀεσαᾶυ8ε {παν ἴδοη δηά ἔδοτε σοπιπχιπίοαξεά ἔποβε νοῦν ἰάεαβ νι οἢ 

ὙΕΓΕ Βυ ΒεαυοηὮν Ἔχργεββεά ἰη πεῖν γον πῃ Φεβαβ. Τῆς ἰπβεϊξα- 
τίοη οὗ ββογιςς, 6.5., νγὰ8 ἀβεία! ἴο ἔπθπὶ ποῖ Ὀδοδυβε ἰξ ἴδασῆς ἘΠεπὶ 

ἴο Ἰοοῖκ ἴογ ἃ Μίεββίαῃ. ψῇῆο ββου!ά ἀΐε ἔογ {πεῖγ βίη β8---ἶογ ἰξ παά πὸ 
βυςσῇ εἴεοι---Ὀὰῖ Ὀεσαιβα ἰξ πε δηά ἴδογε σοπιχηχιηίςαϊοά ἔπ α νοΓῪ 
ἰάεαϑ ἀπά [πε νεγὺ δορεβ ψῇϊοῆ ἴῃς ἀφδίῃ οὗ Οἢτγίβε ἐχργεββεά---ἰῃ 
Ὁ ἀἴηπι πὰ υπϑαι βίβοϊογυ ΨΑΥῪ πὸ ἀοαδί, 48 [Πϊ8 τυγίτεγ ἰβ σαγείαϊ! ἴο 
ϑῇον, Ὀυϊ 811} Δάἀεαυδίεῖγ 88 ἃ γϑβί ἰβββοη ἰῃ ἴῃς Ποίίῃεββ δηά ἴογ- 
ξίνεηεββ οἵ Οοά. 

Κεερίης ἴῃ νίενν ἴῃς αἰἷπὶ οὗ ἴῃς πυγίζεγ ἴο σοηνίησε ἢ γεδάεγβ 
τῆλι τῆς πεν ΟΠ γίβιίδη ογάον οὗ τῃίηρσβ ἰ8Β δὴ δάναηος οὐ τῆς οἷά 
ΜΝοϑαὶς ογάθγ, δπά ἰβ ἱηάθεά (ἢς βπαὶ δηά υηίΐνεγβαὶ ἴογη) οὗ γε] σίοω, 

1ῆε οουγδβε οἵ {πουρῆς ἰ8 δδβὶϊν ἴο!Ιονσεά. Τῆς Μεάϊαϊον οὗ ἔδε πεν 
οονεηδηῖ ἰ8 ἢγϑί οἵ 41] ςοπιραγεά ψίτζῃ τῆς Μίεάίαϊογβ οὗ {δε οἷά, συϊεἢ 

Ργορδεῖβ, δηρεῖίβ, Μοβεβ, θοβδῆυδ, ἄδγοη, δηά (ἢϊβ Ἴοοηγχραγίβοη οὐ- 

συρίεβ ἴῃς θγϑῖ βενθη σπαρίεγβ. Τῆς τγίϊογ ἤδη ργοσεεάβ ἴο ἐχῃ δὶς 
ἴδε ἐναπεβοεποα οὗ ἴπε οἷά σονεπαπί δηά ἴπε βυρεγίογγ οὗ ἴπε πε 

(νἱϊϊ. 6-18), ἀπά οἵ ες ἔγαε Οοά-ριτοςῃεά ἰαθεγηδοίε δηά [15 βαογίῆςε ἴὸ 
τῆς βγβὲ πιαη- πιδάς ἰαδεγηδοῖὶς στ τ ἰΐ8 ἀγγαηϑεπηεηΐβ δηά οἴετγίηρσα 

(ἰχ. 1-κ. 18). Οη επιῖβ ἀεπιοηδίγαῖεά βυρεγίογίν ἀπά βπαιεν οὗ ἐπε 
οονεηδηΐ σῆς ΟἾγίδε πα8 πχεαϊαίεά πε τυύείζες ἔουηάβ ἃ ἔογοϊ δία 

Δρρεδὶ ἀπά ἐχῃπογίβ ἢϊ8 γεδάεγβ ἴο Ποία ἔᾳϑι {πεῖγ ργοξεββίοη ἀπά ἴο 
86 ἴπε Δοςε88 ἴο Οοά ργονίάδά ἴον πεηὶ (χ. 19-25). ΤῊΪΐβ ἐχῃογία- 
τίοη ας επίογοεβ Ὁ. ψαγηίησβ (χ. 26-31), ΌῪ αὐνακεπίης γεπηεπιγαησαβ 
οὗ θεῖξεγ εἰπ1ε8 (382-39), Ὀγ ἴπε ταρίά, βυσσσεβέϊνε δά εἰοαιεηΐ ργε- 
δεηϊδίίοη οὗ πεῖς ργεάδοεθββογβ ἰῃ δίτἢ (χὶ.), αηά εβρεοίδ!ν οὗ Ηἰηὶ 

ἼΠο8Ε Ἔχαπηρίε ἴῃ ἔα δπά εηάυγαηςς ἰβΒ ρεγίεςς (χίΐ. 1-4), δά ὉΥ 

{Ππ8ιτατίησς [6 γεαβοηδθίεηεββ οὗ πορεία ν βυδπι της ἴο ργεβεης 
τγουδίε 48 ἀϊβείρ᾽ πε βεηῖ ὃν πε Πδανθηϊν Ἐδίπεν (χί!. 565-18). ὙΠοΥ 
τὲ ἔυγίπεγ ἀτρεά ἴο αἀ!Πίσεησς ἴῃ βαποιβοδίίοη Ὁγ ἔπ σοηϑιἀεγδίίοη 

τῆδλὲ ανίμ! 45 ψογα ἴῃς βϑαποίίοηβ οὗ ἔπε οἷά ἰανν, ἴῃοβε οὗ ἔπε πεν 

πονεηδηξ δα ἱπη ΠΊΕ 86} Υ πιογε αὐσία!, τπδὲ ἰπάθδε οὐγ Οοά ἰβ ἃ σοη- 
βαπκίηρς γε (χίί. 14-29). Τῆς οἰοβίης σπαρίεγ σοηϊαίηβ πιἰ8οε! Ιαηθοιυιβ 

δαξ τεϊεναηξ δαἀπγοηίτοηβ. 
Ῥαίε. Τῆς οδίεξ ἱπάεχ ἴο δες ἀδίε οὗ ἴῃς Ερίβεῖε 15 [8 γεϊατίοῃ 
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ἴο τῆς ἀεδίγαοιίίοη οὗ ἐπε Τεπιρίε. ΤΏε ἱπιργεββίοη οτε γεσεῖνεβ 
ἔγοπι 18 ρεγιι8αὶ 8 ἴπαΐξ ἴῃθ βδογίῆσεβ ἀπά οἵδεγ βεγνίοεβ οὗ {πε 
ΤαπΊρῖε ψψαγα 81}}} θείης ρεγίογπιεά. [{ ραγείσυϊαγ ραβϑβαζεβ γε ἐχ- 

ἀπλίπεά, [ἢϊ8 ἱπιργεββίοῃ ἰβ ἀβεερεηεά. ἴξ ἰβ ψαϊϊε ἴσας ἴῃδὲ ἔπε (86 
οὗ τῆς ργεβεηΐῖ ἴεηβε (48 ἰη ΗθΘΌ. ἰχ. 6, νἱϊϊ, 4, εἰσ.) ἄοε8 ποῖ αἰνναγβ 
ἐπιρὶν δῇ δοΐυδὶ ργεβεηῖ. Τῆς ἀϑε οὗ τΠϊβ8 ἴεη8ε ὃΥ ΟἸεπιεης (ΕΡῤ. ς. 

41) ἰπ ἀεβογί δίῃ ογάϊπαποθβ ψιίο ἴῃ Πῖ8β ἀδν ψγεγε σογίδίν Οὔβο- 
ἰεῖες ρωυΐβ πἰβ Ὀεγοηά αυεβίίοη. Βαξ οὗ σουγβε πε (8ε οὗ ἴδε ργε- 

8εηΐ ΖἜΠΕΓΑΙΥ ἱπιρὶϊα8 ἢ εχίβίεησε οὗ (ἢε οὐὐεοῖ βϑροΐίδη οἵ δ ἴδε 
εἰπε οὗ ἴδε βρεᾶκεγ; δπά ἰξ ἰβ ποῖ δαϑὺ ἰο βίρροβε τπδὲ ἰΐ ἔπε 
Τεπιρίς αηά ἰἴ8 ψογθπίρ παά αἰγεδάν Ὀδθη δρο  βϑῃεά, τῃ 8 πγίζεγ 

σουϊά ἀ8ὲ βυςσῇ ἰαησυύδρε δβ νὰ ἢπά ἰη σ. χ. 1,2; “186 σδη πενογ 
στῇ ἴῃς 88π)ε βϑογίβοεβ γεαγ Ὁ. γεαγ ψῃϊοῃ {πὸν οὗν σοηπείηυδιν 
τδῖα ρεγίεςς πε ἴπαὶ ἄγαν πίρῃ. Εἶδε ιυομϊὰ ἐπεγ ποὲ μανυε 
εεαϑξεα ἐο δε οδεγεά δ᾽" Απά 48 Μέπέχοζ 1 βδγ8 : ““Ο᾽ εβὲ ργέοἰβέπχεπι 
Ἰ᾿᾿ εχίϑιεηος ἀα σαΐέε Ιενιτίχας αἱ οὔγαίϊς 468 ἀδησογβ ρους ἴα Βάε![έ 
468 σἢγείεηβ. Αρτγὲβ ἰα ἀδβιγυοστςίοη ἀω Τεηιρία σε ἄδηρεον ἀναὶς ἀϊ8- 
Ράγι, ἀι τηοίῃβ εῇ πιδίευγε ραγίϊε. Βεδίάεβ, ἰξ ἰδ ἱπηροβδί]ε ἴο βιρ- 

ρΡοβε [ῃαΐ ἃ νυγίζον τυϊβῃηίησς ἴο ἀεπιοηβίγαϊς πε Ἔναηθβοθηΐ πδΐαγε οὗ 

τῆς [μενίτἰοα] ἀϊδρεηβαξίοη, δηά γί αἴζεγ ἴῃς Τεπιρίε βεγνίοαβ 
μαά Ὀεεη ἀϊβοοηϊηυεά, Βῃου!ὰ ποῖ πᾶνα ροϊηϊεά ἴο τῃαϊ Ἔνεηΐ 88 
Βιγεησιίπεοηίης [Πὶ8 αγφυπιεηῖ. [ἃ σου ἀρρεαγ, ἴπεη, ἴπαξ (ἢ 

Ἐρίδεῖε πγυβὲ πανε θεεπ τυγίτεη ἢ ]]ε ἔπε Τεπιρίε νγὰ8 γεῖ βϑίαπαίης, 

τῃδξ ἰ8, ργίογ ἴο ἔπε γεαρ α.Ὁ. 70. 
Ασοογαϊησὶν ϑαϊπιοη ἀδίεβ ἐς Ερίϑεϊς ἰῃ 68 ; Μέηέξοξζ ρίαςεβ ἱξ 

ἰῃ 64-67. Τῆε γεαγ 66 ον ἐπεγεαροιυῖβ ἰβ δἀορίεά ὃὈγ Ἐϊίεδηι, [«ἅη6- 

πιᾶηῃ, ΗΙσεηΐεϊά, Ννεῖββ, Βευβοῃίασ, ϑοδῦγεγ, Οοάεις, ΝΝ εβίοοτζι. 
Βίεεῖς ργεΐεγβ πε γεαγ 68 ογ 6989. Ηαδγηπδοῖν, Ρἤείάδγεγ, νοη ϑοάεη, 
ΗἨοϊεζπιαπη δηά ΜοΟσίβεγι Ὀγίης ἰξ ἄονγα ἴο βοπιε ἀδΐε Ῥεΐψεεῃ α.Ὁ 
81 «αηά 96. 

Οο"κπιποηΐαγίθ5. Ἐα]] 188 οἵ σοπιπιοηζαγίεβ οὐ (ἢ Ερίβεϊς ἂγὰ 

δα ϑιν δοσαβϑίδίε ἰη Βί ]ε Ὀϊστἰοπαγίεβ οὐ ἰῃ εἰ Ζβο ἢ 5 Οοπηπηεηῖ- 
ΔΓΥ. Α βεϊεσζίοη ἰ8β ρίνεη ὉΥ νοῦ ϑοάξῃ ἴῃ ἰῃς Ηαμά-ςονιπιεπέαν. 
Ηεεγε ἰξ πιυβὲ βυδῆσε ἴο παπιὸ ἔπε πιοβὲ ουϊδβίαηάϊησ. Δπιοης ἴῃς 
ραιγίβεις σοπηηχεηϊαίογβ ΟΠγυβοβίοι ἰ8 υπαμεϑβιϊοηδοὶν ἐπα πιοβὲ νδία- 
ΔΌΙε, αἰνναγβ ϑεηβίθίε δηά ψε}} εχργεββεά. Οὐ τηεάϊεεοαναὶ τυγίζογβ 
Ῥγἰπιαβίυαβ, Ατίο Νεγος!εηβίὶβ ἀπά ΗἩεδγνείυβ πᾶν Ὀ6 σοηδϑυϊεα τὶτῃ 
Δαἀναπίαρε.2 Οαϊνίη, Εγαβηγυβ, Βεζα, Ογοιίαβ, Βεηροὶ ψ}}} ᾿ρον δ ὶν 
Ὀς ἀδεά ἰη τῆς βέυάν οὗ τῃϊβ Ερίϑεε, 48 οἵ Δὴγ ραγί οἵ πε Νὲν 

1α ΤΑλοοὶ. ἀφ ἴ᾿ εῤ. εἴο., ». 40. 
306 {δεβ8ε δηά οἴδπειϑ βεε Εἰ σρεηῦδοδ᾽ 8 δὲς ἀϊἐεείεμ ἰα εἰπἰδολεη Κορενι; Ζηπι 

Ἡεδνάεγὀγὶ ες ἰὰ Ζαϊιη᾿ Β Πογεολμηρεη. 
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Τεβίδπιθης. Αἱ {δε ἰουηάδείοη οὗ 411 πιογὲ γεσεηΐξ οἱ υςἰἀατίοη οἵ ἔπε 
Ερίβεϊις [ἰε8 ΒΘ κ᾽ 8 σγεαίὶ ψόγκ, δ .γν Βγὶε απ ἀϊε Ἡεδγᾶεν ον! ἅμέογί 

([828-1840), [ῃς πιοβὲ σοπιργεῃεπδίνε δηά βοῃοίαγίν, δηά ἰῃ 41] γε- 

βρεοῖβ οὔδ οἵ ἴῃς Ὀεδβί σοπγηχεηίαγίεβ οἡ δὴν ὈΟΟΙ οἵ ἴῃς Νεν Τεβία- 
πιεῖ. ΟΥὨ αἰπιοβὲ εχυδὶ ναΐας ἰ8 Ν εἰ8β8᾽ σοηϊγι δα ϊκίοη ἴο {πε γεν βεά 
ενεν. εἰ ΠΖβοἢ {πουσῇ ποῖ 80 δχδοΐ ἰ8 σθηθγα!ν βυρσσεβίίνε δηά 
Αἰ ΑΥ8 γίσἢ ἰηῃ πιαίογίαὶ, ἢ ]Π6 8 Καονίεάρε οὗ πε ΟἹά Τεβίαπιεηξ 

δηΔΌΪε8. Ὠίπι ἴο δηΐογ ἱπίο ἔπε δυΐϊμογ᾽β ροίηϊ οἵ νίενν. ΜΝ δβίςοεξ, 

Ιαγφεῖν ἱηάεδίεά ἴο ΒΙεεῖς, ἰβ, 48 αἰνγαυβ, ἔμ}} ἀπά δοσυγαῖε. Νναυσῆδη 
8 οὗ ρσγεαῖ υ8ὲ ἴογ δβοογίαϊπίησ ἴῃς ργεοῖίβε πιοαπίηρς δηὰ ὈἰθΙ σαὶ 

ἀβασε οὗ ψογάβ8. ᾿ανίάβοη (ΟἸαγίτ᾽ β ΒΙΌ16-οἰλβ8 Ἡδηά-Ῥοο 8) ρεπε- 
ἀγαΐῖεβ ἴο ἴῃς πιεαηίηρ οὗ πε ψγίτεγ θεζζεγ ἔπὰπ δὴν οἴπεῦ σοπηηηεη- 
ταῖογ. Ῥεδῖκο (9δο᾽8 Οδηέμγγ Βιδἰδ)ὴ τἰναῖβ Ὠΐπὶ ἰπ [Πΐ8 δηὰ ἢδ8 ἃ 
γατε σῆς οὗ οοπηραςῖ ἰυςἰάϊγ. Νὸο Ῥείζεγ θοοΙ οου]ά θεὲ σοηοεῖνεά οΥ 

ἰ8 ἡεεάεδα ἴον Εηρ ἢ γεδάεγβ. Νοιπίησ Ὀεϊΐεσ ἢδ8 δε τιϊξζίεη οὐ 
τῆς Ἐρίδβι!ς ἐδπ Πΐβ οπμαρίογ οἡ ἰζ8 τϑδοῃίην. 

Οἴδμον ψοῦκβ δυο 8485 ἴῃοβα ὃῪ Ὄσνεη, Ρείγος, Νἴοβεβ ϑίυδγξ, 

ΤΕοίυοκ, Ηοΐπιαπη, Μίιοῦδαϊ!, [ονγία ἀπά νοῦ ϑοάδη νἱ} Ὀ6 ουηά 

Πεϊρέμ!, αηα εαοῇ ἢδ8 ἃ πηεγίϊ οὗ ἰϊ8β οσῃ. Απά παἴωυγαι!ν ἔπε σγεδΐῖ 

ςοἰ!εσίοτβ οὗ {ΠΠ8έγαξίνα πιαζεγίαὶ, δ ειβεείη απά ϑομοειίσεη, υρξο, 

Εἰβηεγ ἀπά Βδρῃεὶ μῇ}} θὲ ἀβ8ε4Δ. Τῆς ράᾶγα!ε8β ἔγοη ῬΒΠῸ πανα 
Ὀδαπ σαγοέμν οοεσίεά Ὁν Οαγρζον. μεγε ΑτΖ ἰβ παπιεά, ἴδε 

γεΐεγεπος ἰ8 ἴο 8 δμδεοίαία αἀ σορποδοεπάπρε ΟΥαδοΟΥ)} ΣΟΥΡΊ ΟΜ ΘΗ 
υμίραγενι ε Ῥεπέαίομειὶ υεγείοηε Αἰεχαπάγίπα γορείίέα ἴῃ ἴῃς Ὠ᾿ββογία-. 
τίοπεβ Ῥῃϊοϊοσίοας δ θπβ68, νοἱ. χίΐ., ραγὲ ἰϊ. (1884). 

ΕΙεμηλ᾽8 Σελγδεργ ἀες ΗἩεδνδεγογὶοξες ἰΒ ἃ οἰαββίς, ἃ πιοπυιπηεηΐῖ 
οὗ Οεγηδη ἱπά αϑίγυ ἀπά σοπηργεπεηβίνεησββ, ἔμ} οἵ ἀδίαὶ! Ῥᾳξ πανεῦ 
ψελγίβοπια, αἰ αν 8 ̓ἰσῃείησ αρ οἷά πιεαπίησβ ἢ ἔγεβῃ ἔδβῆδβ οἵ ἰη-. 
οἰρῃς, Βευσεβ ργεβεηίδίίοη οὗ ἴπε βυρβίδησε οὗ πε Ἐρίβεῖς (7 Πε 
Ἐῤ. ἰο ἐπε Ἡεδγειος, ΟἷΑΥ) 18 ομαγδοζεογίβεσα! ν νίρογουβ ἀπά ἔμ} οὗ 

εἰεναίεά {πουσῃς πὰ δηγίοπίησ ἰάεαβ. Αἢ δχοοϊθεης Ὀοοκ οα Τλε 
ΤἈεοΐορν οὕ ἐπε Ερῤέξεϊε ἨδΒ αἰ8ο θεδη ἰββυεά ὃν Ὁγ. Θεογρε ΜΙ] απ. 
Απά αυϊΐε ἰηαϊδρεπβαῦ!ε ἴο {πε βίμἀεπί ἰ8 ζα Τεοίορίε ἀε 1᾿ Εῤἰέγε 

αμα Ἠεδνεμα, Ὁν Ἐυρὲπε Μέηέροξ. 

ΑΥΤΗΟΕΙΤΙΕΒ ΕΟΚ ΤΗΕῈ ΤΕΧΤΊ. 

Ι. ἀκεεκ ὕνοιαλιβ. 

ΝῊ 5 παϊτίουβ Ρεϊγοροϊ ἴηι, ϑαες. ἵν. Οοπιρίείε. 

Α Αἰεχαπάγίπυβ ᾿ψοηηεπβίβ, ϑαες. ν. Οοπιρίεῖε. 
Β Μαιίςαπιιβ Βοπιδῆυβ, ϑδες, ἱν. Ὠείεςιίνε ἔἴοπὶ ἰχ. 14-επά, [“΄Μδηιδβ πικυῖίο. 

τεοεηῖίοσ βυρρίενίε, ΗςεΌ. ἰχ. 14-Χ|1}. 25, φιλς Μίοο [15 ἱρβίυβ οοὐϊςὶβ οοη- 
Ἰαίον Βεπεϊεῖο 1υθεπίς σοπίυ τε εἰ Τιβομοηάογῆυδβ δ᾽! χυοῖῖεβ ποίανὶς βἰρῖο Ὁ." 
Οτεροσυ᾽Β Ῥγοίερονιέπα, Ρ. 418.] 
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ΤΟ Ἐρδγδοπιὶ Ῥαγίβίεπβίβ, ϑᾶες. ν. δηΐβ ὶ. σ πολυμερως--πνευματος αἀγιον ἰΐ. 4. 
νἱϊ!. 26 αμιαντος---μεσιτης ἰχ. 15. Χ. 24 πῆς και καλων--μιανθωσιν πολλοι 
χίϊ, 15. 

Ὁ Ο!αγοπιοπίδηινβ Ῥαγιβἰεηϑὶβ Νιίοπδὶίβ το, ασδεςο-" δείπυβ. [“ [ματίπα ἱπργιπιὶδ 

ἰῃ ερ᾿ βίῃ! δὰ Ηδεῦγδεοβ δἴζοσαβ τηυἹοβ ὑγδθῦεηε" Οταροσυ.} δες. νὶ. 
Ηεῦὗ. χί!, 241-23 18 'Ιοϑί. Βοζᾷ, ἴο ψῆοπι γε οὐνε ἴῃς εαγίἰἊβϑὲ ποῖίος οὗ τ 18 

Οοάεχ ἀεβοσγίδεβ ἰξ 28 οὗ εαιδὶ απιϊφαϊεν νυ ἱἢ Πῖβ σορυῪ (Ὁ) οὗ ἴῃς ἀοβρεΐβ, 
δηὰ (6118 υ8 18 ννᾶβ ἑουπά δἱ ΟἸεγπιοηῖ, ποῦ Βεδυνδίβι ΜδπῪ δαπάβ πᾶνε 

τενϊβεὰ [ξ. 
Ἑ Ρεϊτοροϊϊδηυβ, αταεςο-διηυβ, ὅ4θς. ἰχΌ ϑδηΐϊβ Ηδςῦ. χὶϊ. 8 παντες- --υμων, 

ΧΙ. 25. Α ἔδυϊεν σοργυ οὗ Ὁ δέϊτεσ ἰξ μβαὰ δε πῆογς ἴπδη οηςε σοττεοῖεά. 
ἘΔ Οοἰδιἰηίδηυβ Ῥαγίβίβηβίβ, ϑᾶδθς. νἱῖ, Οοπίδίπβ χ. 26. 
Ἡ Οοἱδ᾽!πίδηυβ Ῥατγίβἰβηδβίβ ἡδίϊοπαβ 2ο2, ϑᾶεο. νἱ. Τῆς ἰεᾶνεβ οἵ (ἢϊ8 ΜΘ. ἂζὲ 

8111 βοδιϊεγεά, βοῆς δὲ Ῥαγίβ, βδοῖπε αἱ Μοβοον, βοπῖεὲ δὲ 81. Ῥεϊεγβθιυγρ, 

βοζης δὲ Μι. Αἴποβ, οἴδεῖβ εἰβεννῃεσε. [1 σοπιδίπβ οὗ Ηδῦσγεννβ, σμδρίεσβ ἰϊ., 

Εν, ἵν.» χ. 
Μοεουεηβῖβ, ὅδεο. ἰχ. Οοσηρὶεῖε. 
Αηρεϊίουβ Ἐοπιάπιβ, ϑδες. ἰχ. Οοπηριείς ἴο χίϊΐ. τὸ ἐξονσιαν. 
Ιοηπάϊη, Ηδιηθυγα (ϑοτίνεπει᾽ Β Οοάέχ Ἀμδεν, 580 οδ] δὰ ἔγοπι Ὀεδυῖ ιν τῖσαι 

τεά οοἴουτς οἵ (δ ἰηκ), ϑδες. ἰχ, Οοπίδίπβ ἱ. 1-ἰν. 3, δηὰ χίΐ. 2ο- χιϊΐ. 25. 

“Τσχίυ δὰ οριϊπιοβ ἰεβίεϑ ῃὶς οοάεχ δοςσεάϊε." Οἀτεροσυ, οὔ. ϑογίνεηεσ, ρ. 
184-8ς. 

Ν Ρειϊτοροϊϊδηι5, ὅδες. ἰχ. Οοπίαδίηβ ν. 8-νί. το. 

Ὁ ἘἙταριωεπία Μοβαυεηβία, ϑδες νὶ. () Οοπίδίπβ χ. 1.-3, 3-7, 32:-34, 35-38. 

ϑογίνδηεσε. 

Ῥ ῬΡοτῆτσίαπυβ ΟΠἰονεηβὶβ, ϑδες. 'χ. Οοχιρίεϊς. χίι. 9, τὸ [Πςρῖδις. 
Τῆς ἢτβε νεῖβε οἵ τῆς Ερίβε]ε ἢδβ Ῥεθη εἀϊεὰ Ὀγ Μεβδιβ. Οτεηίε!! ἃ Ησυηὶ ἔγοπι 

ἃ παρτηςηῖ ἰη ᾿ογὰ Αστηβογδί᾽ 8 οο]]θοιίοη οὗ ραργσί. [ξ ἰ8 ἴῃ ἃ 8π|411} υποίαὶ μαπὰ οὗ 

ἴδε ελεὶγ ἔουτἢ οαπίυγυ. [ἐ τεδάβ ἡμῶν δἴϊες πατράσιν. 

Ξο"π 

11. ἀκκὲκ Οὐκβινεβ. 

Οἱ τῆς ἰᾶγρα πυπῖρεῖ οὗ ουγεῖνεβ οἰϊεὰ Ὁγ Τιβοπεπάοτξ, ἰξ τηᾶν βΒυβῆςε ἴο τηδητίοη 
πε Οοάεχ Οοἱδεσζιίηυβ οὗ τῇς [πιρετία] 1ἰγασν οὐ Ῥασγίβ, ςο Ἱδιεά Ὀγ Ττερεῖεβ, απὰ 
οἰϊεά 48 σ7 [33 οἵ τς. (ο8ρ6}8]. [{ Ὀεϊοηρβ ἴο ἴδε εἰενεητῃ οεπίυτΥ, ἀπά ἰ8 οὗ ρτεᾶὶ 

ναῖυε. Αποίμες Μϑ. ψνὩϊοἢ ννδ8 οοἰδιεὰ Ὀγ Ττερε]]ε8 ἀπά Πρ ὮΪ ναϊυθά ὈΥῪ Ὠϊπὶ ἰδ 
τῆς Οοάεχ [,μεἰςοδίγθηβϑβ οὗ τῆς ἔουτγίςε πιῆ σεπίυγγ, δηᾶ οἰξεά υηάες ἴῃς βρη 37. 

Οτερβοῦν δἰβο πλᾶγκβ 47, Οχοη. Βοάϊ. ἔος, 858 “" Ῥοπδᾶς ποῖδε". [ἰ δἷϑο ννᾶβ8 οοϊ]διϊεὰ 

ΌΥ Ττερε ε8. 

11. ΝΈΚΒΙΟΝΒ. 

Τῆς ΟΙἹά 1μΔείπ δπά ἴπ6 Νυϊχαῖε, τῆς Ῥεβῃϊεῖο ἀπά Ἡδεκίεδη ϑυσγίας, ἰἢς Οορεῖς 

δηὰ ἐγαρτηεηΐβ οὗ ἴῃς ϑδῃϊάϊς διὰ Βαβῃπιυγίς νεγβίοπβ, ἰορεῖμες υἱεῖ ἐπ 6 Ασπιεηΐδη 

δηὰ “Ξιπορὶς γε ἀνδι!δῦὶς ἔοσ ἴῃς δϑοεγιδίηπιεπε οὗ ἴῃς τεχὲ οὗ ἴῃ Ἐρίβιϊε. [Εοτ 

ΤετηδτκΒ οἡ ἴῃ 686 νεζβίοηβ, 866 ΝΥ εδίοοιῖε'β Οονρη., ἱπιτοἀυοιίοῃ.] 
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ΠΑΥΛΟΥ͂ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ͂ 

Η ΠΡΟΣ 

ΕΒΡΑΙΟΥ͂Σ ἘΠΙΣΤΟΛΗ. 

1. 1. "ΠΟΛΥΜΕΡΩΣ καὶ πολυτρόπως πάλαι ὁ Θεὸς λαλήσας τοῖς « Νυπ'. χί!. 

πατράσιν ἐν τοῖς προφήταις, ἐπ᾿ ἐσχάτων 2 τῶν ἡμερῶν τούτων ἐλά- ἕο κὰ 
ν. 4. 

1 Τῆς {πε βῃου!ά Ὀς βἰπιρὶγ ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ. ϑ8ϑεε [πιτγοά. 
3ΤΑ. νἱι 47, ἀπά βοπια νεγδίοῃβ ; ἔσχατον νἱῖδ ΑΒΌΕΚΙΜΡ, 17, εἰς. 

ΟΠΆΡΤΕΚ [ἰ.-ῖνν. 1-3. Ἴδε δἰπὶ οὗ 
πε ντίϊες 18 ἴο ὕγονε [πὲ ἴπε οἹὰ ονε- 
πδηῖ τπγουρῇ νἢϊςἢ Οοὐ δαὰ ἀςαϊὶ ἢ 
τῆς Ηεῦτεννβ 18 βυρετβεάδεὰ ὈὉΥῪ τς Νεν; 
δηὰ (ἢϊ5 αἷἱπὶ ἢς δοσοιιρ 8ῆ65 ἰη τῆς ἤτδιὲ 
Ῥίδςς Ὁγ Ἔχ ἰτῖπο τῃς βυρετγίογν οὗ τς 
τηεάϊαίος οὗ ἴδε πενν Οονεπαπὶ το δ]] 

ενίουβ τηεάἀϊδίοτβ. Τῆς Ἐρίβε]ς οἱ 8 
1ῃ ᾿ἰταγαΐαγα ἴῃς ρίαοα ὑν ἢ τῃς Ττᾶπδ- 
Ὠρυταῖϊίοη ΠοΙάβ ἰῃ (δε ᾿ς οἵ ΟἩγίβε. 
Ἑοττηεσ πηεάϊφίοτβ γίνε ρίδος δπὰ ΟἸγίβε 
͵ἰ8 Ἰεῖς αἴοπς ὑπᾶάες τῆς νοῖος “" Ηδᾶσ γε 
Ηϊπι". ΨνΠΏ ἐπὶ8 ψυτίϊοσ, [6ϑ08 18 Ὀεΐοσα 
811 εἶδε τῆς Μεάϊαιίοτ οὗ ἃ Ὀεϊίεγ σονεη- 
δηΐ, ν!]. 6. Βυῖ '" Μεάϊαϊοτ᾿᾽ ἱπνοῖνεβ ἴἢς 
διταηρίηρ δηὰ δοςοιηρ ἰβϊηρ οὗ ἐνετυ- 
τοίη τεαυϊτεὰ ἔοσ ἴῃς εβσλου οὗ τῃὲ 
Οονεηδηῖ ; ἴῃς ρεγίεςξ κπον]εάρε οἵ τῆς 

ἢ ἀπά ρυζροβεδ οἵ Ηἰπὶ ννῆο πιδίκεβ 
τῆς Οονεπαπὶ νἱτἢ πηδη ἂπὰ τε οοπὶ- 
ταυηϊςαιίοη οὗ τηϊ8 Κπον]εάρε ἴοὸ ἴπεπὶ; 
τορεῖπον ἢ τε ταπιοναὶ οἵ 41} οὔϑίδοϊεβ 
ἴο πιλπ᾿ 8 επίγδηοςς ἱπίο ἴδε ἔθ! ] ον Βῃ 
ν τ σά ἱπιρ!!ε Ὁγ τὰς Οονεπαπι. ΤῊΪΐβ 
τυνοίο]ὰ ἐμποιίοη 18 ἰῃ ἴΠπε8ὲ ἢγδβὶ τῆτες 
νεσβε8 Βῃονῃ ἴο ὃς ἀϊδοπαγρεά Ὀγ ΟἾσίβι. 
Ἧς δ8β ϑοὴ βϑρεᾶκβ ἴο πῆδη ἴογ ἀοὰ δπὰ 
τῆι βυρεζδεάεβ 411 ργενίουβ γενεϊδείοηβ ; 
ΉΠ:, ἰηβίοδά οὗ ἀρροϊπεὶπρ ἃ ργίεδ ῇο 
φἂη ΟἿΪΥ Ρἱοΐυτε ἃ οἰεδηβίηρ, δη ἃ δοςοση- 
δε ἃ Τεγετηοηίδὶ ρυτγὶγ, Ηϊε Ὀεσοπιεβ 

ἰεβῖ δπά δοίυδι]ν οἰεδηβεβ τῆεη ἴσοι 
5βἰη, ἀπά 80 εἴεςίβ {πεῖς δοίυδὶ ἐε οννβῃὶρ 
ἢ αοά. 
ες. τ. [ἢ βοπογοὺβ δηὰ ἀϊψηϊ ῆςά ἴευπι8 

ἴδε ντίτεσ ΔΌΓΌΡΕΥ πηδίκεβ Ὦ18 ἢτγδι στεδὶ 
δἰδιτηδλιίίοη : “ σοὰ πανίηρ βροΐκεη.. .. 
δροκε". ὁ θεὸς λαλήσας . .. ἐλά- 

λησεν, ἴοτ, μοννενες σοπιγαβίεά, ργενίουθ 
τενεϊατϊίοηβ ργοοοοάεδ το [86 βδπιὶ 
βουτος δηὰ ἅτε οπς ἱπ ἀεδβίρῃ ἂπὰ ἰῃ 
ἔξποῖαι οδασγάςίοσ ἢ τ[Ππδὲ ν ΒΙΟἢ ἰδ ἤπαὶ. 
ἢ τῆς Ν.Τ. λαλεῖν ἰδ ποῖ υδβεὰ ἰῃ ἃ ἀϊ8- 
ξλιβεῖμε βεῆβε, Ὀυξ, Ἔβρεοῖα!ν ἴῃ τη ϊθ 

Ῥίβεὶς, ἰβ υϑεά οἵ ἀοὰ πιαϊεῖηρ Κπονστὶ 
Ηἰδ ν]]. 866 ἱϊ. 2, 11. 5, ν. 5, εἰς. αοὰ 
δροῖς, ἀεβίγεά ἴο ὃς υπάετειοοά, ἴο οοπηα 
ἱπίο οοπιπιυηίςαιίοη νυν τε πὰ ἔδεγα- 
ἔοτε υἱἱετοά Ηἰπιβεϊζ ἰη ἱπες! Πρ ὶὉ]ς ἔοτγηιβ, 
δηὰ βυςςεεάεά, 411 πτουρὰ ἴῃς ρῥδβῖ, ἰῃ 
πλαϊηρ Ηἰπιβεῖῖ ἀπά Ηἰ8 1} κηονη ἴο 
τεῦ. Ηε Πδά ποῖ κερὶ εἰΐεπος, αἰοννίης 
τε ἴο ἔεεῖ δήες Ηἰπὶ ἱξ Παρὶν ἴδεν 
ταϊρῆς δηὰ Ηἰπι. Ης δπδά πιεῖ τὰς ου- 
βειομεᾶ μαηὰ δηὰ ρυϊάεά (6 πεείκεσ. 
Απὰ επ|8 “ βρελκίηρ " ἴῃ τπ6 ραβδὶ ννᾶβ 
Ῥτθραζᾶ ἴο τῆς ἢπδὶ βρελκίπρ ἰῷ 
ΟΠ σίβε ; “" ἀοἁ μανίπρ βροίβῃ.. .. βροῖςε ". 
ΤΆς φΑγ] ες τενεϊδείοηβ ψεγε πα ρτερᾶγα- 
πίοη ἔοσ τῆς ἰδῖεσ πὲ ννεῖς ἀϊδεϊηρυιομοά 
ἴτοσὶ ἴὲ ἴῃ ἔἴους ρατιςυ]λτδ---ἶἰπ τῆς εἶπης, 
πη τῆς τεοϊρίεηίδ, ἰη τῆς ρεηΐβ, ἰῃ ἰῆς 
ΤαΔΉΠΘΓ. 
πολυμερῶς καὶ πολυτρόπως 

“ἸΏ ΙΏΔΩΥ ρᾶτγῖβ ἃηὰ ἰπ πλὴν ὙΨΆΥ8 ᾽.. 
ΤΠ αἱ τεγατίοα 18 ομδσαςίοσίβεις οὗ μα 
δυΐπος, οὐ ν. 8, ν. Σ4, νἱΐ. 3, ἰχ. το, εἴς. 
ΕἘος τῇς υβεὲ οἵ τε νογάβ ἱπ 
ΔΌΠοτβ βες δν εἰδβιεῖη. πολυμερῶς ροϊπίδ 
ἰο ἴδε ἐγαζπιεπίδσυ οπαγδοίοσ οὗ ἔοπιος 
τενεϊδιίοηβ. ὙΠΕΥ ννεσα ρίνοη ρίεςς-ΠπΊ68], 
δῖε Ὁ δέ, ραγὲ ὈΥ ραγῖ, 48 ἴδε ρεορὶς 
πὰ" δηὰ ψγεσε δὺϊε ἴοὸ τϑοεῖνε τποση. 
Τὰς τενεϊδιίοη οὗ αοἷ ννᾶβ εββεηι δ! 
Ριορτεδδῖνε ; 411 ψγὰβ ἠοῖ ἀϊβοϊοδβεοὰ δἱ 
πος, Ὀεοᾶυβε 411] οου]ὰ ποῖ δὲ οπος δὲ 
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υπᾶετείοοά. Οηε δβρεςὶ οἵ αοά᾽ 5 ἠδίιτε, 
οπς εἰεπιεηὶ ἰῃ Ηἰβ ρυγροβεβ, γεβεοϊεά 
ἔτοτι ἴδε σοηάϊτίοηβ οὗ τες τἰπηθ, ἴῃς 
Ριορδείβ οουἹὰ Κηον ; Ὀμῖ ἰη τῆς πδῖυτε 
οὗ τΐηρβ ἰτ ννᾶ8 ἱπιροββι δὶς ἔπεν βῃου!ά 
Κηπονν ἴἢς ψῆοϊθ. Ὑπεν σγογα [κα πλθη 
Ἰἰδιεπίης ἴο ἃ οἱοοῖς βισι κίηρ, αἰννᾶυβ φεῖ- 
πε πεᾶτες ἔπε τυτῇ Ῥὰς Οὔ] ρεὰ το νναῖϊ 
{11 τῆς ννβοῖο ννὰβ δεασά. Μδϑῃη σδῃ Οὐἱν 
Κηον ἴῃ ραγῖ, ἐκ τ Οος. χίἱ. [Ὰ 
βῃς {1 ϑιγατίοη νν}}} Ὀς ἰουπὰ ἰῃ Βτοψη- 
ἴῃ ρ᾽8 Οἴδοη, ἴῃ ᾿ἴπε8 δερίπηΐηρ : "" ἴῇοδα 
ἀϊνίπε πιοὲπ οὗ οἷά εἰπε ἤανε γεδοῃεᾷᾶ, 
δου βαγεϑὲ νγε]}, εδοῦ αὐ ομ6 ῥοὶπὲ ἴῃς 
ουϊϑίάςε νετρςε,᾽ εἰς..] ΤῊς “ δρελκίηρ " οὗ 
αοά το τῆς ἐλίπειβ νγὰ8 οοπάϊιοη θὰ ὈΥῪ 
τῆς οδρδοίιγ οὗ [πε ργορῃεῖβ. Ηἰἷβ βρβᾶδῖι- 
ἴῃ νγᾶ8 4180 πολντρόπως [ἐ7΄. Οἀν»-. ἰ. τ. 
Ανδρα μοι ἔννεπε, Μοῦσα, πολύτροπον] 
ποῖ 'ἰπ οπα βίεγοοῖ: τοδῆηοῦ δυῖ ἴῃ 
ταοάεβ νδεγίηρ υνἱτῦ τε πιεββᾶσε, ἴδε 
τηεβϑεηρεῖ, ἂπά ἔποβὲ ἴο Ψῆοπὶ (ἢδ 
Ψοσὰ ἰβ βεηῖ. ϑοχηοιίηγαβ, [πεγεΐογε, αοά 
ΒΡΟΚε ὈΥ δῃ ἱπδβιϊξυξίοη, βοπιειίσηεβ ὉΥ 
ΡΆγδθίς, βοπηθείτηεβ ἰῃ ἃ Ῥ841π|, Ββοιῃει! π168 
ἴῃ 8ῃ δοῖ οἵ γἰρῃϊζεοιιβ ἱπἀϊρπαῖίοη, Ἐοσ, 
5 Ῥεᾶκε βᾶύβ, “ἴῃε δυΐδογ ἰ8 βρεακίῃρ 
ποῖ οὗ τῇς ἔοτπιβ ἰπ νος αοάἁ βροίκε ἐὸ 
ἴδε Ργορῃείβ, Ὀυὲ οὗ ἴῃ τηοάδβ ἱπ νης ἢ 
Ης βροκε ἑῤλγοηρὰ ἴῆδηι τὸ τῆς ἐδέπεγβ. 
ΎΠΣ πιεββᾶρε ἰοοῖς τῆς ἔοτπι οὗ ἴᾶνν οἵ 
ῬΙΌΡΠΘΟΥ, οὗ Ὠίβίοτυ οὐ ρϑαίπι ; ποὺ ἱξ 
ΨΆ5 δίνεη ἴῃ βίρῃηβ, ΠΟῪ ἴῃ ἴγραβ.᾽ 50 
Ἡοΐπιαπη. Τμεβε (εαίυγεβ οὗ ργενίουβ 
τεναϊδιίομβ, 80 Ῥτοπλ ΠΕΠΕΥ ι86εῖ πὰ εχ- 
᾿ἀὐήσομον 80 φτιδη!]οαιεπεῖν, σαπποὲ πᾶνα 
δε πιεδηῖ ἴο ἀΐδραγαρε ἴδοπι, ταῖμεσ ἴὸ 

Ὀτίηρ ἱπίο νίενν ἐῆεὶς δϑισηςς δηὰ ρ]ϊα- 
ΠῚ δηὰ πιδην- δε ἀρρ!ςδιίοη ἴο τῆς 
διονίηρ τεσεριϊνι ιν ἀπᾶὰ ναγγὶηρ πεεάβ 
οὗ τῶεη. Ης νυ πβ ἢὶβ τόλάνεν Ὁ βυς- 
ξεϑθπε τε ξταπάσυς οἵ ρδβὲ γονεϊδιίοηβ. 

αὐ 1[{18 δ ἴῃς βᾶτὴς {{π|ὲ ἴγις, 45 Οδ νη 
σαπηδγκβ, "" νατίεἰδίεπΊ ἤιΐββε ἱπιρετγίεο- 
τἰοηβ ποίδπι ". 80 Βεηρεῖ, “᾿1ρ88 ρο- 
Ῥμείδγιπι τα ἰτυᾶο ἱπάϊςαξ, Ε08 εχ ραγίς 
Ῥτορμεῖδββε ". ὙὍὙηεβε οπαγαρίεγίβειςβ, 
ΨΜὮΏΠ6 ΠΟΥ ἐποουγασίηρν ἀϊβοϊοβεὰ (οὐ᾽ 5 
Ῥυζροβε ἴο ἢπά Ηἰβ νὰν τὸ τηθη, ἀϊά 
γεοὶ ἀϊθοτγεάϊε, 48 ἱἰπδάεαυδις ἔογ ραγίεοι 
Δοπιενεπηεηΐ, ἐδ οἢ τηεῖποά τ[Πδὲ ννᾶ5 ιτεὰ, 
ΎΤῆε οοπίγαβϑὲ ἰη ἐπα πεν τενεϊδιίοη ἰβ 
ἱταρ]ϊεά ἴῃ τῆς νοτά ἐκάθισεν, ἱπάϊςατπρ 
ἐπαῖ τῆς ψοτῖς ψ48 οπςς ἴοσ 411 δοςοπι- 
Ὀ᾿Ι5ῃςά, 

ΤΠε πεχὶ ποῖς οἵ ργανίοιυιβ τενεϊδιίοηβ 
ἰδ ἰουπὰ ἴῃ πάλαι “ οἵὨ οἱ," ποῖ τηοτεῖν 
“ἴπ εἶπια ῥᾶβὲ " δ8 ΑΟΝ΄ ; πηδγίεῖπρ τῆς 
εἰπια γεΐεγγεά ἴο ἰῃ λαλήσας 48 οοπίταβίεὰ 
ἢ τῆς ντιτοτβ ργεβεηὶ, ἀπά ρεπεὶν 
Βυρεεβίίηρ ἴμδὶ οἵπεσ πιεῖ μῃοάβ οὗ βρεᾶδῖ- 
ἱπρ πλραι πονν ῬῈ ἀρρτγορτίδιβ. Αἰγεδάυ 

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 1- 

ἰῃ 2 Οον. 111. 14 ἴδε Μοβδῖς σονεπδηΐ ἰ8 
βροίκεῃ οὗ 88 ἡ παλαιὰ διαθήκη οἵ. νἱϊ. 
13. Ηπιε πάλαι ἰβ8 οοηίταδιεὰ νἱῖ ἐπ’ 
ἐσχάτον τῶν ἡμερῶν τούτων, “δἱ τῇς 
1.ϑὲ οἵ ιἰμε8ς ἄδγβ," [“Αὐβ Επάς ἀΐεδβεῖ 
Ταρε,᾿" ΔΝ εἰζβδοικοετ], ἐ.6., ἰη τῆς Μεββίδηϊς 
ἔπε δὲ ἴῃς οἱοβε οὗ ἴῃς ρεγοάὰ κποννῃ ἴοὸ 
1ὴ6 }ενν8 88. “Ἐπὶ ργεβαηῖ {ἰπεὲ οἵ αρε᾿". 
Τῆς εχργεββίοη ἰ8 υϑεὰ ἰη τς [ΧΧ 
ἰπά δγεπεν νῖτἢ ἐπ᾿ ἐσχάτων τ. ἡμερῶν 
οἵ ἐν ταῖς ἐσχάταις ἡμέραις (ο ἰγαπείδὶα 

ΩΝ ΓΝ (θες 16. ἢ. 4; 
αεη. χίῖχο χα; Ναπι. χχίν. 14), νῃϊοἢ νγᾶ8 
υδεά ἴο ἄεποιῖς εἰϊδεῦ τῃς ἔαΐυτα ἰπάεβη- 
ἰεεῖνγ οὐ τῇς Μεββίαπὶς ρεγὶοά, “" τῇς 
Ἰαϊέες ἄδυβ᾽" ἴῃ ννῃϊσο 411 Ῥγορῆθου ννᾶδ 
ἴο Βηὰ ἰΐ8 ἔυϊδίπχεηι. ΒΙεείς αυοῖδβ 
ΚΙπιοῆὶ 848 βαγίηρ : “" θίουπαυς Ἰεφυπίων 
“Βεδμαιτι Ηαγαπιίπι᾽ ἰδὲ βαῦπιο εδὲ ἀδ 
ἀϊεῦυβ Μεββίδε ". πὰ ΝΥ εἰδιεἰη ψυοίεβ 
Ἑ. Νδοδγηδη : “ Ἐχένγενεμηι ἀέσγμνι σοου- 
βεηβὶ οπιηΐϊμπὶ ἀοοίοταπὶ βυπὶ Ὀ 68 
Μεββίας ". [εὲ νὰβ (ηἷἰϑ } εν δὰ ὑβᾶρα 
Ὡς τὰς ΝΙΤ. ντίϊετβ ἐοϊ]ονεὰ ἴῃ 
ϑρεακίηρ οἵ πεῖς οὐ εἰπιεβ 88. “ἴδε 
ἴλϑε ἄλυβ;" ἐπ᾿ ἐσχάτον τ. χρόνον 
(1υάς 18); ἐπ᾿ ἐσχάτων τ. ἡμερῶν (2 
Ῥεῖ. ἰ. 3); ἐπ’ ἐσχάτον τ. νων 
(1 Ρεϊῖ. ἰ. 20) ; δπὰ ἱπ {πῖβ Ἐρίβεϊε, 1χ. 26, 
ΟἸγίδε ἰβ βαίά ἴοὸ ἴᾶνῈὲ δρρεαγεά ἐπὶ 
συντελείᾳ τῶν αἰώνων. Τῇε ἤτϑι Αἄνεπὶ 
88 ἰεγηγίπαιίηρ τε οἷά ννοτϊ ἃ δηά ἰη- 
ποάυοϊηρ ἴἢς Μεββίδηϊς τεῖίρῃη ννᾶβ 
οοηϑίδετεἁ τμε οοπδυπιηηδλίίοη. Τῆς 
ἱποάδυςιίοη οὗ ἰῇῆς νοτὰά τούτων ἰδ 
δβυρρεϑιίεά Ὁγ ἴῃς [εἐὐν 8 ἀϊνί βίου οὗ ἴπ6 
ννοτ  ἀ᾽ 5 οοῦγϑα ἱπίο ἔννο ρεγίοάβ: “ Τῆϊ8 
Αρε" (Ηδ-Οἷαπι Ηδζζεῦ) δηὰ Τῆς 
Οοπιίηρ Αψε (Η- Οἷδπι Ηδυθδῃ). ΤΒε 
εἐπά οἵἉ “ τπ|8 ἀρε᾽" οἵ “ἴπεβε ἄδυβ᾽ ννὰ8 
εἰσηδιϑεά Ὁγ ἴδε σοπιίηρ οὗ ἴῃς Μεββίδῃ, 
τῆς πεν τενεϊδίίοπ ἰη ΟἾγῖβ. Μοζγε 
εἰεσζυα! Ἕν ἰπδὴ τἢ6 [εἰν {πεπηϑεῖνεβ 
εχρεοιεά ἢΔ8 ἴῃς Αάνεπι οὗ ἴῃς Μεββίδῇῃ 
δηικίᾳυαιεά τῃς οἱά ννοτὰ δπὰ ορεπεά ἃ 
πον Ρετγίοὰ. 
Ὑπε ἱἐεπιρογαὶ σοπίγαβε ἰ8β δυσί ΠοΓ 

πλλικεά ὃν ἴῃς ννοτάβ τοῖς πατράσιν 
(νεσ. 1) δπὰ ἡ μῖν (νεῖ. 2). ΕὈτπΊοσ σονοΐδ- 
τίοῃβ δά Ῥδθη πιδάβ τὸ “ τῆς [δίμετα," ἑ.ε., 
οὗ ἴπε ον βἢ ρεορῖθ, 45 ἱπ Ϊοζη νἱϊ. 22; 
Εοπι. ἱχ. 5, χν. 8; 2 Ρεῖ. ἰϊϊ. 4. Μοτε 
ἴτεαυθπῖν “ουν  “γουγ᾽" “τε ἰ8 
δάάδεά, 28 ἰη Αςῖϑ {{]. 13, 25; χυκε νὶ, 53. 
Βυϊ ἴε [5 ἰά1ς ἴο υγρε, ἢ νου ϑοάςη, 
τῆε αὔϑεηςα οὗ ἴπ6 ργοπουπ 88 ψεϊρῃϊπρ 
δραϊηβ8ε {Π6 τεϑβιγίοιίοη οἵ τῇς (εγαὶ ἰῃ 118 
ΡῬίαος ἴο {πε [εὐνϊβῃ δῖ μετ. ἡμῖν “τὸ 
υ8᾽ οὗ τΠε8ς ἴα8ὲ ἄαγϑβ, οὗ ἐς ἀἰπηρεαα 
ἀἰπρεββοείοπ. 

Ἧς ἀειτεττλίηἰηρ οοπίγαϑε Ὀεΐνγεθη τ 6 
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λησεν ἡμῖν ἐν υἱῷ, 2. " ὃν ἔθηκε κληρονόμον πάντων, δι᾽ οὗ καὶ τοὺς "Βα ἰ. 5. 
αἰῶνας ἐποίησεν, 3. "ὃς ὧν ἀπαύγασμα τῆς δόξης καὶ χαρακτὴρ 78..}0.6. 

ἱ. τό. ἱ 
Οοἱ. ἱ. 14.2; Ῥδὶ!. ἰϊ. 6; Αρος. ἱν. σι. 

πιλ Ν; 
ς νἱϊῖί, σ᾿ δὲ ἰχ. 12, οῖς., οἱ χὶὶ. 2; Ῥβ. Ἂχ. τ; ὅ8ρ. νἱΐ. 26; [οδῃ. ἱ. 4. εἰ χίν. 9; 2 Οον. ἱν.4; 

17Τ.Ἑ. ἰπ ὈΡΚΙΡ νἱῖ οἴμει Μ55. δπά νεζείοῃβ ; και ἐποιῆσεν τ. αἰωνας ἱἰπ 
ΜΑΒΌ", εἴς., Ε, εἴς. 

ἴνο τονεϊδιίοηβ 18 ουπὰ ἰπ τἢϊ5, ἴπαὶ ἴῃ 
τῆς οης αοὰ βροῖς ἐν τοῖς προφήταις, 
ψΏΠς ἰπ τῆς οἴπεῖ Ης βροῖς ἐν υἱῷ. 
“Τῆς ρῥγορμεῖβ᾽᾿ βίδηὰ ἤεσγς, ποῖ ἔοσ ἴῃ 8 
Ῥτορῃεῖὶς νυ 8. 88 ἴῃ 10. νἱ. 45; Αςί8 
ΧΙ, 40, εἴς. ; Ὀυξ ἴογ 411 ἴῇοβε ψῇο δα 
Βροίεῃ ἴογ αοά, ἀπά εὝβρβοῖδ!ν ἔοσ (ῃδὲ 
δῖ 56:68 οὗ πηδηῃ ἔγοπὶ Αὐγαπδτ δηὰ 
868 οηννασὰ8 ῆο πδὰ Ὀεεη ἴῃς ογρϑῃβ 

οἵ τενεϊλιίίοη δπὰ ψεῖς ἰδεπιίῆεά ψἱτ ἴς 
(ζ΄. τἰὰε Ῥαγδῦϊς οἵ ιῃς ΝΥ Ἰοκεὰ Ηυδβθαπά- 
τη). πε γὑγερ. ἐν ἰβ ποῖ υβεὰ ἴῃ 
118 ἱπβιΓυπιεηῖδὶ βεηβε (οὐ Ηδθακ. ἰϊ. 1), 
ποτ ͵5 ἰξ τὸ. διὰ, ἰξ Ὀτίηρβ αοὰ οἴοβες ἴο 
τῆε πεδγεῖβ οὗ ἴπε ργορῃεῖς ννογά, δπὰ 
ἐπι ρ] 165 ἴδδὲ δῖ ἴῃς ργορῃεῖβ βροίκε, αοὰ 
Βροκ8. 80 Ηοΐπιδπη δηὰ ΝΥ εἶβ8β. [1088 
πη οογτάϊθυ8 εοτυπὶ ἀϊχίε φυϊσαυϊά 11] ἔοταβ 
νοὶ] ἀϊςξῖβ νοὶ ἐδοῖὶβ ἰοςυκὶ βιιης Ποπληἰ θυ.5,᾿ 
Ἡεινεῖυ8.} Τῆε {}] δἰρπίἤσδηος οἷ ἐν ἰ8 
β6εη ἰη ἐν νἱῷῴ. ἐνυϊΐῷ νἱίπους τῆς 
Δτίο]ς πλυβὲ ΡῈ ἰγαπϑίδεθα “ ἰῃ ἃ βοῇ ᾿᾿ οὗ 
“ἴῃ οὴθ Ψ»ΏΟ ἰβ ἃ βοη,᾽ ἱπάϊςδιίηρ τῆς 
πᾶῖυτγε οὗ ἴῃς ρεζβοῃ [πγουρἢ ννῆοπὶ τπῖ8 
βηδὶ τενεϊδιίοη νν88 πιδάς. Τῆς τενεϊδτίοη 
Ὧονν Τςοηῃβίβϑιεἃ ἠοῖ τηεγεῖν ἱπ νπδὲ ννᾶς 
βδὶὰ [πὶ .4] ὃυϊ ἴἰπ ψῆδιὶ Ης ννᾶ8 
{νϊός]. ΤὨΪ5 τενεϊδιίοη ννᾶ8 ἤπαὶ Ὀεοδυβα 
πιδᾶὰβς ὈὉγῪ οὴς ννῆο ἰῃ 411 Ηδ ἰβ δῃηὰ ἄοεβ, 
τανεαΐὶβ ἴῃς Ἑδίπεσ. ΒΥ υἱτετίηρ ΗἰπΊβεῖῇ 
Ηε εχργεββεβ αοἄ. Α ὅ8οηὴ ψῆὴο οδῃ ὃἊ 
ὉΠατγδοιογίβις!ν ἀεβίρηδιςά ἃ ϑοη, σαττίεβ 
ἰπ Ηἰπιβεῖῇ τς Ἐδιίμετγβ πδίυγα δηὰ ἀοεβ 
ποῖ πεεά ἴο ὃς ἰηβίτυςϊεά ἴῃ ρυΓροΟΒα8 
ΠΟ ἅτε αἷ8ο δηὰ αἰγεδάν Ηἰβ οὐνῃ, ΠΟΥ 
ἴο ες οΒῆςΙΔ ΠΥ σοπηπλβδίοπεὰ δηᾶ επὶ- 
Ῥοννετθά το ἀο ναι Ης Ἵδπποῖ περ 
“οίπρ. “Νὸ πιδὴ Κηονίῃ τῆς ϑοὴ δυῖϊ 
τῆε Ἐδίδεσ; πεϊϊπει Κποννεῖῃ ΔΠΥ πιδῃ 
τῆς Εδίῖδεσ βανεὲ ἴτε ὅοη, ἀπὰ ἢς ἴὸ 
ὙΠοπΊβοενεγ ἴπεῸῈ ὅϑοη ν"]]} τανεδὶ Ηἰπὶ ᾿" 
( ]οῆπ ἱ. 1:8). Τὴ ννῆο]ε βεςιίοα οα 
“ΦὙΠε ὅ8οη οἵ ἀοά᾽ ἴῃ Παϊπιαπβ δὲς 
Ἡνογίε Ἅεδμ βμουϊὰ Ὀ6 τεδὰ ἴῃ (ἢίβ 
τοπηδοίίοη. “Θ0η ἰ5 ἤεζε υϑεὰ ἰῃ 19 
Μεββίδηὶς τείεγεπος, 45 (ἢς συοϊδιίοπβ 
οἰτεᾶ ἴῃ νν. 5, 6 ρονθὲ. Τῆς αδἰιίδυϊεβ 
Αβογιδεὰ τὸ {πε ϑοη ἂς δ ἴῃε βᾶπιε τἰπια 
Ὀινίης δεἰγίθαϊε5. [80 Βαυγ ἀπά Ρἢείάετγαγ. 
Μέπέροξ ἀεηϊεβ τ}18]ὲ. ΤΠ νντίτοῦ ἀρρϑσ- 
ἘΠΕ ἐχραγίεποεβ πο ἀϊβηου!ν ἰῃ δειδοπίηρ 
2ο οπα ἂπά {πε βδπὶεὲ ρβείβοπδι νυ τῃς 

ογελίϊπρ οἵ τῇς ννοσϊὰ αἀπά τῇς ἁγίπρ ἴο 
οἴεδῃβε βίῃ. 

Τῆς ὅοη 18 ἀδβογ θεὰ ἰῃ βἰχ ρασεουϊαγα 
ψΠἰς ἢ ΠΠ πβίγαῖε Ηΐ8 βυρτεηδου δπὰ Ηἱἰβ 
βίμεβθ (0 τενεὰὶ τῃε Ἐαδίμοσ: (1) Ηἱ8 
ἐπηθανυεῦ τοῖς ἀπίνοτναι ΠΡ "ν 

κεν νόμον πάντων); (2) Εἶϊ5 
ΔθθοΥ ἸΏ πραῖοΝ, (δι᾽ οὗ ἐποίησεν τ. 
ταωῤηρ (3) ἀν ΕΥΡῈΣ 19. δά (ῶν 

αὔγασμα κ.τ.λ.); (4) Ηἰ8. τεϊατίοη το 
τὰς νου) ΝΗ πάντα); (5) Ηἰδ 
τοἀεπιρίνε ννοσκ (κι ν... 
ποιησάμενοφ) ; (6) Ηἰ58 εχαϊΔιίοη (ἐκά- 
θισεν ἐν δεξιᾷ κιτλ). ΟΥ̓ Ναυρδδη. 
ὃν ἔθηκεν κληρονόμον πάντων ““νῆοπι 
Ης δρροϊπιεὰ δεῖς οἱ 8]}". αν άβοη, 
ὙΝ εἰββ δῃὰ οἴμετβ υὑπάεγϑιδηδ [ἢϊ8 οὗ τδς 
δοίυδὶ εἰενδιίοη οὐ ΟἾγίβὲ, ου Ηἰΐ5 δβοεῆ- 
βίοπ, ἰο ἔξς 1,ογάβῃίρ οἵ 11. [“Παβ8 ἀδς 
Μετγίαββα ὑεὶ ἀΐεβεη ννογίεη ἂπ ἄεῃ 
εὐ δῃιεπ ΟὨτίβῖυβ σεάδομε παῦς, δδιίεῃ 
ψῖγ ἔτ ἀηΖννειε πδές," ΕΊεΠπι, Ρ. 205]. 
Βυῖ τῆς ροϑικίοη οἵ τῇς οἴδλιιδε ἴῃ πα 
νεῖβε δηὰ ἰἢς βυρβεαυεηὶ πιοπίίοη οὗ τῇς 
εχδιιδιίοη ἱπ νεῖ. 3 ταῖπεσ ἰπάϊοδες ἐπδὲ 
ἔθηκεν ΠΔ8 δεῖς ἰΐϊ8β ογάϊπασυ πηεαπίῃ 
(δες ΕἸδπεῖ δηὰ ΒΙςςκ) οἵ “" Ἀρροϊη!οῦ, 
δηά τῃδὲ ἡρθακυφαρθα το τες ἰϊ, 8 
δώσω σοι ν κληρονομίαν σὸν 
κιτιλ., 80 Ηοϊηᾶπη. ΤΡΟΟΒΕ, 118 ὅοη 
(οά [5 το δοσοπιρ  βῃ Ηἰβ ρυγροβε. Τῆς 
ὅ0η ἰ8 ἴο τείχη ονεῖ 41]. Τῆς νντῖϊες {8 
τῆς τπουρλι οὗ της ἀεβροηπάεπι το ΟΠ τίβι 5 
τοὶ υπηρ ἢ δηὰ 1, ογάβῃϊρ. [πε Ῥαγδῦϊε οὗ 
τε ΝΝ οκΚεὰ Ηυβραπάπιεη ΟἾγίϑε βρεαίκβ 
οἵ Ηἰπηβεῖι 48 Ηεῖσ. [ε ἴ8 ἱηνοϊνεά πῃ 
1πε ϑοηϑβῆὶρ ; 6]. ἰν. 7. [1ἴ ἰδ ποῖ 
ΒΙΓΊΡΙΥ ῬΟΒΒΕΒΒΟΣ Ὀυϊ ροεβαεβδος Ὀεσδιυβα 
οὗ ἃ τεϊδιίοῃ ἴο ἴπε ϑυρζεῆθ. Τῇ 
Ἑδιῖδεῦ ςου]ά ποὶ ες οαἱ]εά κληρονόμος. 
Βαϊπιᾶη βῆονβ ἴπᾶὲ τπεὲ 2ηὰ Ῥβαΐπὶ 
“ ἀξάυςεβ ἔγοπι ἴῃς Η]14] τεϊδιίίοη οὗ (86 
Κίηρ οὗ Ζίοη ἰο αοά, ἰδὲ υπίνεγβαὶ 

. ἀοπηιηΐοπ, οτὶ ρίπαι!ν ργορες ἴο αοά, ἰβ 
Ὀεφυεαϊπεὰ το ἴπε ὅ0ῃ 88 8η ἰῃπεγίίδπος," 
γονέα ζδϑ, Ὁ. 22ο, Ε. Τί, 268. ΟΥ̓ αἷβ8ο 
Μαδῖι. χὶ. 27, πάντα μοι παρεδόθη ὑπὸ τοῦ 
πατρός μον. [Ὀπεηγβοδίοπι βΑγ5 ἴῃ υ86 οὗ 
τλε ἰεγπὶ Ὀτπρβ οὐξ ἵνο ροΐηι5 τὸ τῆς 
νἱότητος γνήσιον, καὶ τὸ τῆς κνριότητος 
ἀναπόσπαστον.) Τῆς ἱπποτίίδπος ἰ8 ποὶ 
ΠΥ επίεγεὰ ὑροπ, ἀπ] ἰξὲ σᾶη δὲ διά 
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τῆς ὑποστάσεως αὐτοῦ, φέρων τε τὰ πάντα τῷ ῥήματι τῆς δυνάμεως 

αὐτοῦ, δι᾽ ἑαυτοῦ ' καθαρισμὸν ποιησάμενος τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν,2 

ΔΤ Ε. ἰπ ὈΘΕΚΙΜ Αἱ ρῥΐεσ, ἀ, ς, ϑγτυῖς; 

47. 
3 πες ἡμῶν νη ΜΓ ΑΒΌ"Ε ΜΡ. 

τῆι “ τῆς Κίηράοπι οὗ της ννοσ] ἃ 'β ὑξοότης 
τῆς Κιηράοπι οἵ οὖς 1,ογὰ δπὰ οἵ Ηἰβ 
ΟἸείδι," Εδν. χὶ. 15.ἁ ᾧ' Ηεῦ. τι. 8. 
Βυῖ Ὁγ ΗἰἴδΒ ἱποαγπδιίίοη Ἧς οδπηὲ ἱπίο 
τους ἢ τνΐτῃ πε δἀπὰ ρουγεὰ Ηἰβ [1{ππ ἱπῖο 
Ὠυπιδη Ὠἰδίοτγ, δἱ οὔςς οἰδίηιίηρ δηὰ 
βεουσίπρ Ηΐδβ ρστεδὶ ἱπῃπεσίίδηςε. 

δι᾿ οὗ καὶ ἐποίησεν τοὺς αἰῶ- 
νας “τῆτουρῇ νῃοπὶ αἷ8δοὸ Ης τηδάς ἰῆς 
νοι," “ες φιετη ἔδοϊε εἴ δεςι]α "(νυ ᾳ.), 
“ ἄυτοῦ ΔΝ εἰσῆθη ἐγ δυὰς ἀϊε ὟΝ εἰΖεϊτεη 
δετηδοδὲ μαι᾽ (ν εἰζβᾶςκετ). “ϑεςιᾶ εἰ 
οπηηΐδ ἰῃ 118 ἀδουτγγεπεῖα ᾽" (Βεηρε]). ὙΝ εἰβ8 
τίη ἴτε φυῖτε ἱπιργοῦϑοϊς {παῖ 80 ρυτς ἃ 
Οτεεῖς πτιῖες βῃου!ὰ υδὲ αἰῶνας ἴῃ (πὰ 
ΤΑΙ Πἰς8] βαῦῆθε 28 -- "" ψουἹὰ," δῃά ἢε 
δεϊϊενεβ τῃδὲ ἴῃς ατεείς ἱπέεγρτείεγβ ἅτε 
τίκϑε ἐπ τεϊαϊηίηρ ἴῃ τηεαηΐηρ “ νοσὶ ά- 

οὈνίουβ ἴπαι τπ|8 τυτίϊεγ οου]ά ὑδε ἴῃς 
φοτὰ 848 υἱγίυα!ν -τ-ἮΤ κόσμος. “Τῆς 
τπουρδὶ οὗ ἀυγαϊίοη ἰδ πενεῦ ΠΟΙ ἰοβὲ 
ἴῃ τδς ϑοτίρίυγε ὑδς οὗ αἰών, ᾿πουρὰ ἰπ 
1818. ρίαςς, δπὰ ἰῇ χὶ. 3 ἴξ ἰ8 δὶἱ δυῖ 
εἤασοεά " (γαυρμαη). ΟῪ ϑεβοείϊρεη 
δηὰ Μοῦδυϊ.. Τῆε ντίξες ρεύπαρβ ἢὰβ ἰΐ 
ἴῃ δίβ πιϊπὰ {πὶ ἴῃς δἰρηϊδοδηι εἰεπιεηὶ 
ἰῃ οτεδιϊίοη ἰδ ποῖ ἰδῇς σηλβδ οἵ τηαρη!ῆ- 
οεπος οὗἁ τε πιδίεγί8ὶ βρῆετεβ Ὀὰϊ ἴδε 
ενοϊυξίοη οὗ αοά 8 ρυγροεθδ τπγουρῇ τῃς 
ἃθεβ. Τῆς τηϊπὰ δίδρρειβ ἰπ επάἀεανουτ- 
πᾳ ἴο ρτᾶβρ ἴῃς ναβίῃςεββ οὗ ἴῃς ρῃγδβίςδι 
Ὀπίνεσβε Ὀυϊ πιο ἢ πιογε ονεσινεϊ πίῃς ἰδ 
ἴδε τπουρῆι οὗ ἴῃοβς τἰτηεβ ἀπά ἀμεβ δηὰ 
ἃδοηβ [Ὠγουρῇ ᾿νίοἢ πε ρυτροβε οὗ αοά 
8 ρταάυδιν υπίοϊ ἀρ, υπδαβιίπρ ἂἀπὰ 
τητοδιίηρ, ἴῃ τς Ὀουηάεβ8 [ε Ης 888 
οδ]]1εἀ ᾿Ἰηἴο Ὀείηρ. Ηενῆο ἰδ ἴἢε επὰ δπὰ 
αἴτι, (πε Πεῖσ, οὗἨ 8411] ἐπίῃ ρβ ἰ8 αἷδο {πεὶγ 
οτεδῖοσ. ΤΠε καὶ Ὀτίηρσβ οὔκ ἴῃς ὑγοργίεῖν 
οὗ οοπηπτεπς 411 τη ρ8 το τῆς Ββαπὰ ἰπδι 
Ῥγουρῆι ἴπεπὶ ἱπίο Ῥδίηρ. Ὑδε τενεᾶϊοσ 
ἰδ {πε οστεδλίοσγ, 7ο. ἱ. 1:- 5. Ης οἠἱυ οδῃ 

ἰάς τῆς υπίνετδε ἴο [18 ἢϊ επά ψῇο αἱ 
8ἴ, ργαδϑιηδΌγ ἢ πυϊδάοτη Ἂαυαὶ τὸ 

Ηἰἴδβ ρονγεσ, Ὀτουρῆι ἴξ ἱπίο Ῥείπρ. [“' σφεῖς 
ἰδές ἄχη ἔΐτε οἔεβίς οπαγρέ ἄς γέ] βοσ ἴὰ 
Ῥεηβέε οτγέδιτίοςς ἀε Ὀΐει δὲ ἀης ἰδές 
ΠΙΠοπίεππε; 6116 ἃ ρέπέιϊσέ ἄδηβ ἰε 
ἡ παδαίατηα 8008 1᾿Ἰπἤπεποε ἀε ἴα ρῃ]οδορῆϊς 
Ετεοσυςε " (Μέηέροζ). Ιὲ ἰ8 τὰς δαὶ 
1818. 185. ἃ ῬΒΙοηὶς ἰάδα (8βες Ὠυπηθσουβ 
ξβέβαβοβ ἰπ σαγρσον, Βίεεκ, Μοῦδυ δηά 

Ὁπηηο Πα) Ὀυϊ ννῈ ΠΊΔΥ 8180 ΒδῪ ψἱ8 

Βυι ἰῃ χί. 3 ἰτ Ὀεςοπιεβ ὧν 

οτΐξ δι ἑ«αντον ν᾿ ἡ ΑΒΌΡΡ, 17, 465, 

ΥΝ εἰββ “" Ὀ΄ῖς βῃϊ]οπίβομεη Αὐββαρεη. . . 
μόγοη ρὰγ ποδὶ Ὠίεγῃοσ᾽". (εγίδίηυ 
ὮΠῸ πενὲσ οἰαἰπηεὰ ἴογ ἃ ἀεῆηϊῖς ἢἰ8- 

τοτγίοδὶ ρεγβοῃ ἴπε διιγίδυξεβ ἤετε εηυπι- 
εταϊεὰ.] Ἐσογ πε ϑοπ᾽ 8 ἄσεηου ἰη Οτεδιίίοι. 
8δεε Ἰοδῃη ἱ. 2: (οἱ. ἱ. 15. Οτοιίυδβ᾽ τεη- 
ἀετίηρ “ Ῥτορίες Μεββίδτῃ Ἴοπάϊτυπι ε5868 
τουπυπη "18 Ἰρίξεοϑηης ἃ5 ᾿Ππδιταῖὶπα 
δῖ βιαπάροϊπε, Ὀυὲ ψου]ά τεαυΐτε δι᾿ ὄν. 

νεῖ. 3. ὃς ὧν ἀπαύγασμα... - 
“ἌΝ ο δείπηρ εβυίρσεηςε οὗ Ηἰβ ρίοτυ δπὰ 
ἔχρίαββ ἱπιᾶρε οἵ Ηἰΐβ ἠδίυγε." τῇς 
τεϊαιῖνε ὃς ἤπάβ ἰἴ8 δπίεσεάεης ἴῃ υἱῷ, 
ϊ8 νετ ἰπῃ ἐκάθισεν; ἀπὰ {δε ἱηιϊεγροβεὰ 
ῬΑγαςΡ] 68 ργερᾶγε ἴοσ ἴῆς βίαιϊετηεηΐ οὐ ἴα 
τηδίη νοῦ ὉΥ ἀϊδοϊοβίπν τε βίπεββ οὗ 
ΟὨτίδε το ἢὲ τῆς τενεαΐεσ οἵ αοὰ, δπά 
ἴο πιᾶκε δίοπετηεπι. ὙΤΠε ὕνο οἶδυδβεβ, 

τε, ἅτε οἴοβεὶν Ὀουπὰ ἴο- 
εἴδεῖ ἀηὰ βεεπὶ ᾿Ἰηἰεπάςεὰ ἴο σοηνευ ἴδε 

Ἱπιρτγεββίοη ἔπαὶ ἀυγίπρ ΟἸγίβε᾽ 8 τεάδετηρ- 
εἶνε δοιν" οα εατῖβ ἴπογο Ψγ88 πὸ κβη- 
οβὶβ, δυϊ {παὶ ἴῃ6δςε Ὠἰνίης δἰισί δυῖοβ Ἰεπὶ 
εἰῆσλον ἰο Ηἰβ νδοῖς ψοσκ. [0πἡ τὰ 
ἀἰθίςυ! εν οὗὁἨ ιπϊ8 ςοποεριίοη 8εὲ αοσε᾿ 8 
Βανιῤίοπ 1εε., Ὁ. 266, ἀπά Οατγρεπίεγ'᾽ 8 
Ἐφφεα Ηαὶϊ Πες., Ρ. 87.) ἀπαύγασμα 
τῆς δόξης... . ἀπαύγασμα πιᾶν πιελῃ 
εἰἴδες ψνπδὶ ἰ8 ἤλβῃδά ἑογίἢ, οὐ ννῆδε ἰ8. 
βαβῃεά Ὀδοῖς : εἰῃοτ " γαγ"οσ “" τεβεοτίοπ᾽.. 
Οαϊνίη, Βεζα, Τῆδγει, Μέπέροζ ρτείεσ 
πε ἰαίϊες πιεδηΐπρ. Τἤῇὰδ Οτοίίυβ 848, 
“τορεζουββυβ ἀϊνίηδε πιδ᾽]εβιδεβ, 4.818 
εβὶ 8018 ἱπ πυρε". Τῆς ατεεκ ἰδίμετγβ, 
ου ἴῃε οἵδε μαπᾶ, ἀπίίοσσηῖν δάορι τῇς 
ταεδηίηρ " Ἔβυ!ρεπος ἡ. Τῆυβ ΤὨεοάοται 
τὸ γὰρ ἀπαύγασμα καὶ ἐκ τοῦ πυρός 
ἐστι, καὶ σὺν τῷ πνρί ἐστι καὶ αἴτιον 
μὲν ἔχει τὸ πῦρ, ἀχώριστον δέ ἐστι τοῦ 
πυρός... καὶ τῷ πυρὶ δὲ ὁμοφνὲς τὸ 
ἀπαύγασμα : οὐκοῦν καὶ ὁ οινἱὸς τῷ 
πατρ Ο ἴῃ ἴῆε Νίςεπε Ογεεά φῶς ἐκ 
φωτός. “Τῆς νοτγά ' Ἅεβῖυ] σεποε᾽ βεεπὶβ 
ἴο τηδᾶῃ ποῖ γᾶγβ οἵ ᾿ἰρῆϊ βιγεαπηὶηρ ἔτοπι 
ἃ δὈοάγ πῃ {πεῖς σοππεοίίοη ψἱἢ τπδὲ 
Ῥοάγ οἵ 88 ρατὶ οἵ ἰξ, 861}} [εβ8 τῆς τγεῆεο-. 
οη οὗ τλ686 τὰγβ οδυβεὰ Ὁγ πεῖς (Δ]Π|πρ᾽ 
ὕροη δηοῖπει Ὀοάν, Ὀυΐϊ ταῖμε τὰγβ οὗ 
Ἰρδς σοπιίηρ οὐκ ἔσγοπι τῃς οτὶ ρίπαὶ ον 
δηὰ ἰοσγγηϊπῷ ἃ 5ἰ πη αν ᾿ἰχδι-Ῥοάν τπεπη- 
δβεῖνεβ " (Πανίἀβοη). 80 ὟΝ εἶββ, ψνῇο βαυβ. 
πὲ ἴδε ““ Βιγδῃιεηρίαησ εἰπ σνεῖϊεβ 
νεβεη εγζευγι"". 11ο᾽8 υδ6ὲ οὗ {πε 
ννοσά Ἰεπὰβ οοΐουγ το τμἰς πηεαπίηρ τ πεπ 
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δε βᾶγ8 οὗ τπ6 Ὠυπιᾶη 8011 Ὀτεδίῃεά 
ἱπίο πῃ ὉῪ αοὰ ἴδαῖ ἴξ ννὰ8 ἅτε τῆς 
μακαρίας καὶ τρισμακαρίας φύσεως 
ἀπαύγασμα. 80 ἱπ [Ιηὐΐᾶ, Ομαϊϊδηγα 
ἰδυρῆς ταὶ ἴδε Ὠυπιδη βου ννδϑ ἴἴκε ἃ 
ΤΆΥ ἴτοται ἴῃς Ὀϊνίπε Βεῖηρ ; αοὰ [κε ἃ 
ὈϊαΖίπρα ὅτε δηὰ τῆς δου]8 [κε βρασκβ [πὲ 
Βργίηρ ουὖἱ οὗ ἴΞ. [π ἴῃς Ατίδη ἼἽοηίσο 
ΝΕΙΒΥ ἴπ18 ἀεβιψτιαιίοη οὐ τε ϑοη νγᾶβ 
ἀρρϑδίεὰ ἴο 48 ὑγονίηρ δαὶ Ης ἰδ εἴεγ- 
ΠΑΙγ ρεπεγαίοά δηὰ εχίβίβ ποῖ ΌῪ πη δοῖ 
οὗ τῆλε Βαιπετ᾽β νν}} θὰ ἐββεητ δ! γ. 8ὲ:ς 
ϑυΐίςετ, Βιν. ΑΒ ἴδε βιη ςδηπποῖ ὀχίβὲ οὕ 
ἃ ἰάτὴρ Ὀστα νῖπους ταάἰαϊίηρ ᾿ἰρἢϊ, 80 
(οἱ ἰ8 εββεπεδ!ν Βδῖποῖ δηὰ θοη. τῆς 
δόξης αὐτοῦ. Οοὐ᾽β ρίοεγ 15 411 τπδὶ 
Βεϊοῃρβ ἴο ίτι δ5 αοά, απά ἰῆε ϑ0ῃ ἰβ ἴπ6 
εθυίϊξεπος οὗ Οοὐ᾽Β ρίοτν, ποῖ Οὔ ἃ 
δἰηρὶςε γῶν Ὀυξ 48 Οτίρεῃ βᾶυβ : ὅλης τῆς 

. ὙΒετγοίοσε τῆς ϑοὴ οαπηοὶ δὰῖ 
τενεδὶ πε Εδίμετ. (ἰδϊνίῃ βαγϑ: “ Ὀυπὶ 
ἱφίεωυς δυάΐβ ΒΕ] απ εβ8ε βροπάογεπι Ραίεσ- 
πᾶς ρίοτίλς, δὶς ἀρυὰ τε σορίία, ρίοτίαπι 
Ῥαδιγίβ εβ8ε ἰπν βι ὉΠ] Θπλ, ἄοπες ἴῃ ΟΠ τβέο 
τεΐξαϊρεαῖ ". ΑΒ σοπιρίετἰπρ της τπουρῆὲ 
οὗ {πεβε ννοσάβ ἂπά Ὀγηρίηρ οὐἱ 588}}} 
τόσα ετηρῃδείοα!ν ἔπς Βίπεββ οὗ δες ϑοη 
ἴο τενοϑδὶ, ἰὲ 15 δβάδεὰ καὶ χαρακτὴρ 
τῆς ὑποστάσεως αὐτοῦ. χαρακ- 
τήρ, 48 ἰϊ8 ἔογπη ἰηάϊοαίεβ, ογἱ ί πα! 
τοδδηΐ ἴ86 ουξίηρ ἀρεηὶ [χαράσσειν), 
ἴπε ἴοοἱ ΟΥ Ῥεῖϑοῃ Ψῆο εηρτανεά. [Ι͂ἢ 
οοπηηοη 086, ποννανεσ, ἰδ ἀδυτροά {πα 
Ῥίδος οὗ χάραγμα δηὰ ἀεποίεά τῆς ἰπ)- 
Ῥ͵Ιεβ8 οἵ πιᾶσῖ τηδάβ Ὀν ἴῃς ρτανὶηρ ἴοοΐ, 
εβρεοίδ!ν τῆς τπηατκ ὡροη ἃ οοἷη ψϊοἢ 
ἀειϊεττηϊηεα [15 ναῖυς; ἤαδηςς, ΔΏΥ ἀϊ8- 
εἰησυϊδῃίηρ πιᾶτὶς, ἰδεπεϊ γί ἃ τπϊηρ οἵ 
Ῥείβοη, ελαγαςίογ. “' ἔχργεββ ᾿τηδρε ᾿᾿ 
τγδηβδίεβ ἰ ναὶ], ὍΔΕ πιατκ ἰεῖ ου νγὰχ 
ΟΥ πηεῖδ] ἰ8 της “Ἔχργαββ ἱτηᾶρε᾽ οἵ τῇς 
8εαὶ οἵ βίδσῃρ. [ἰ 18 ἃ τερζοάἀυοιίοη οὗ 
ελςἢ οπαγδοιοσίϑιὶς ἔξαϊυγε οὗ {πε ογἰρίπαὶ. 
ὑποστάσεως τεπάδετεῖ “ρεζβοη " ἰπ 
ΑΝ; “ βυδβίδηος," τῃς βισίοςς εἰγιηο- 
Ἰοφίςαι εαυϊναίεπε, 'π ΕΝ, Τὸ δε 
Ἐπρ ΙΒἢ εἂτ, ρεσθδρβ, “ παίυσγε" οὐ “" 68- 
Βεηος᾽᾽ Ὀεϊίες σοηνευβ ἴδε πιεδηίηρ. [ἐ 
ᾶ8 ποῖ ἴπε βίγίςϊ τηεδηΐηρ ἰξ δἴετιναγάβ 
δοαυϊτεὰά ἱπ ΟὨχίβιίδη ἐπεοίορυ, Ὀυὰϊ ἀε- 
ποῖεβ 1] τπὲ ἴτοτι ψῃὶς {μὲ ροῦν 
Βρτίπρβ δηὰ ἢ πο ἱπάδεά τὲ ἰ5 
Ἰάεηεῖςα!. [ΝΥεὲ πιυδὲ ποῖ οοηίουπά [6 
δόξα «ἱἢ της ἀπαύγασμα 485 Ηοδπηᾶπη 
δὰ οἰπεῖβ ἄο. Τῆς ὑπόστασις ἰ8 τπε 
παΐυγε, ἴῃς δόξα [18 αυαὶ ἐν, ἰῃε ἀπαύγ- 

118 πιδηϊεβίδιίοη.)] ὙΤεγς ἰβ ἰῃ τῆς 
Ἐδίδογ ποιδίηρς ψν μι ἢ 15 ποῖ τεργοδυςεὰ 
ἴῃ τῆς ὅοη, βανε ἴδῃς τεϊδιίοη οὗ Εδίδεγ ἴο 
8οη. Μέπέρος οδ͵εςϊβ ἐμαὶ ᾿πουρῇ ἃ 
ταῖστοσ ρεγίδοι υ τεβεςίβ ἴῃς οὈ͵εςὶ Ὀεΐογε 
τ δῃὰ τῆς νγᾶχ ὕεδγβ ἴῃς νεῖν ἱπιᾶρε οὗ 
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τῆς 86], τῇς πηΐσσος δηὰ τῆ6 νναχ πᾶνε 
ποὶ ἴῃ 84π|6ς πδῖιγε 48 {πὶ τνϑο ἴΠαΥ 
τοργεβεηῖ. Απὰ ῬῇΠΟ τότε ἔπᾶη οτος 
ΒΡΕΔΚΒ οὗ πιᾶη᾿ 8 γϑιοηδὶ ἡδίυγε 48 τύπος. 
τις καὶ χαρακτὴρ θείας δυνάμεως, δηὰ 
πε ἀπαύγασμα οἵὗὨ (παὲ Ὀεβδεὰ πδίυτε, 
8εε Ομοά ἀείεν. ἑπϑίά., ς. χχιϊ!.; 6 Οῤῥ!. 
Μπηαϊ, ς. 1. ΑΙΙ ταὶ ες τηδᾶπβ Ὀγ 118. 
ἰδ, τῃαῖ τη ἷἰβ τηδάς ἰπ οὐ β ἱπιαρε. 
Βυῖ ΨΠ1ε πὸ ἀουδι ἴῃς ργίπιαγυ βίρηϊπο- 
δηος οὗ {πε ἰεγτὴβ υϑεὰ ὉγΥ τῆς ττίϊοσ το 
τῆς Ηεῦτγεννβ 18 ἴο δϑῆγτ ἐς ἤίπεββ οὗ 
Ομ είδε ἰο γενεαὶ αοὰ, τς δοοοιηρδηγίπρ 
ἐχργαεβϑβίομβ, ἴῃ ὑοῃ Ὀϊνίης διιγί θυ 68. 
ἅτε ϑοσιρεὰ ἴοὸ Ηἱἰπι, Ῥίον τπδὶ τη 18. ἢΐ- 
Π688 ἴο τονεῶὶ ψβ ὑδβεὰ ὑὕὑροὴ οοτη- 
ταυηῖ τ οἵ πδίυσε. Τῆς ἔνο οἴδιυιδεβ, ὃς: 
ἴο αὐτοῦ, ἢανε ΜΕΘΌΟΠΕΥ Ὀδθη δοςερίεὰ 
858 Ἐχδι δἰ της ἴῃς Ττίηϊταγίδη ὑφγϑες τῆς: 
Αὔδη δηὰ ϑδθε! απ Εοθιποῆρ, τῆς 5460ε|-- 
Ἰίδῃβ δοςεριίπρ ἴπε ἀπαύγασμα 45 τερτε- 
βεπιηρ {πεὶς νῖενν οὐ ἴῃς πιοάδὶ πηδηϊίεβ- 
ταιϊίοη οὗ ἀοάπελά, (ῃε Ατίδηβ βηάίϊηρ ἰδ 
Ῥοββίδ]ε ἰο δοςερί ἴπε βεοοηά οἴδυβε, δυὶ 
πεϊπετ ραγτῖγ νυ] ηρ το δοοερὲ οι ἢ 
οἰαυδεβ---ϑεραγδίε οὐ ἱπάϊνίυαὶ εχίδίεπος 
οὗ τῆς ὅοη δείηρ ἰουπά ἴῃ τπε ἤρυτε οὗ 
τῆς βεδὶ, νυ ]]ε ἰἀδητεν οὗἩ παίυσς βεεπιδὰ 
ἴο Ὀε δϑτιηεὰ ἰη ἀπαύγασμα. [ὑπόστ-- 
ασις νν»Ὰ8 ἀεγῖίνεά ἔοπὶ ἐπε ϑιίοϊοβ ψῇο 
υιδεὰ ἰξ 48 ἴς εαυϊναϊεηι οἵὗἩ οὐσία, παῖ 
ΨὨΙΟὮ ἐοτσγηςὰ ἴῃς οββεπίαὶ βυδδισαΐαπι, τὸ 
ὑποκείμενον, οἵ 411 φυα!εἶἰεΒ. Τῆς Οτεεὶς 
(λῖδβετβ, μοννενεῦ, υπάδετβίοοά ὉΥ ἰδ ννῆδὶ 
ΤΕΥ τετπιδὰ π Ὃν ὃ; ν δηὰ 
Δπτλθά πα ἔπεγε ννεσα ἴῃ τῆε αοὐπελά 
ἴῆτες ὑποστάσεις. ΤΏε [,Δτη ἐλίδογβ.: 
ττδηβιδῖίηρ ὑπόστασις Ὁ «νόείαπίϊα 
οουἱά ποῖ πιᾶκε ἢ 8 δθηγδῖίοη. Ηδσπος 
ᾶτοβε σοῃδιβίοη ὑπῈ}} ατεβογυ Ναζίδηζεη 
Ῥοϊπιεὰ ουξ τπδὶ τῆς ἀϊβετγεηοε ννὰ8 οὔς 
οὗ ψνοτάβ ποῖ οἵ Ἰάσβε; δηά ἌΡΕΙ τ νὰ 8 θὰς 
ἴο ἴῃε ρονετῖν οἵ ῃε 1,811 ἰδηρυᾶρα. ὅες 
ϑυΐςεε, ἀν ΒΙεεκ ἰπ ἰος.; Βιρρ᾽ 8 Οἀνὶς- 
ἐΐαη Ῥίαίϊομῖςίς, Ὁ. τ64-5; Ὠεδῃ ϑίσοηρ᾽ 5. 
Ανεεῖες ἰπ Ὑ.Τ. 5. ἴοσ τροῖ οὐ ἔπε Ηἰδ8- 
ἴοσΥ οὗ ἴῃς Ὑπεοϊορίοα! ἑδγπὶ ϑυδβίδηςς ; 
Οαἰνίη 7η5έ., ἱ, 13, 2; Τυοοὔϑ᾽ 1 εἰγαάεν, 
Ῥ. ἴορ ποῖε ἀπά Ὁ. 134. 
φέρων τε τὰ πάντα. .. “δηά 

Ὁρδοϊάϊηρ 411 τίηρβ Ὀγ ἴπε ννογά οἵ Ηἰξβ 
νοῦ", Ὑε πιεληίηρ οὗ φέρων ἰδ Ξεεῃ 

ἴῃ δυο! ἐχργεββίοῃβ 48 δαὶ οἵ Μοβββ ἱπ 
Νυπι. χί. 14 οὐ δυνήσομαι ἐγὼ μόνος 
φέρειν πάντα τὸν λαὸν τοῦτον, ΨΠΕΙΕ 
τῆς Ιάεα οὐ Ὀείπῃ τεβροηβϑίθὶς ἴοσ {εὶς 
ξονετηρίπεης πὰ ρυϊάδηοε ἰ8 ἱηνοϊνεά, 
Ὁ ἰῃ ΡΙυΐΑτοΠ᾿ 8 Σμομ μα, 6, φέρειν τὴν 

πόλιν οἵ ρονετηίηρ ἴδε οἰϊγ. ἴῃ [ματίη 
Οἴςετο (ῥγο Ῥίας., 37) τεπιϊπ 8 μ΄8 Ἰυάρεβ. 
“ σι δε ΠΕ 8 γεπηρυ δ] οαπὰ ΠυπΊετὶ8. νϑβιγβ᾽,, 
ϑες ΒΙεες. [π Βδϑρίηϊς ᾿τογαῖατε, 85. 
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ἁ πὸ τε; ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ τῆς μεγαλωσύνης ἐν ὑψηλοῖς, 4. “ τοσούτῳ κρείτ- 
10. 

ϑοδοείίφεη βἤονβ, αοά ἰβ Του ΠΥ 
Βροκεῃὴ οὗ 88 “ ροσίδπβ πιυηάυτῃ,᾽"" ἴῃς 

Ηεῦτενν ννογά θείηρ 2 Ὁ [ΙπΡΒΐϊο, 

δε [Ορ05 ἰ8 ἴῃς Πεἰπιδιηᾶπ δηὰ ρίϊοι οὗ 
411 τπίηρβ (06 Οἰενμδ.) τῷ ῥήματι, Ὀγ 
δε ἐχργαββίοη οἱ Ηἰβ ροννεσ, ὈῪ πιακίηρ 
Ηἰδ ν»1}} {εἶς ἴπ' 811 ογεαϊεὰ πδίυγε. Τῆς 
τεβδεηῖ, φέρων, 5εεπη8 πεοεββδγιὶγ ἴὸ 

ἱπνοῖνς ἴπαὶ ἀυτίηρ ἴτε νος οἱ Ηἰβ8 
ΦΑτΠΪΥ σᾶγθεσ, {Πἰ5 ἑπηςτίοη οὗ ἁρμο]άϊη 
πδίυγε ννᾷ8 Ὀείηρ ἀϊβοπαγρεά. βγοθαδὶν 
ἴῆς οἴδυδε ἰ8 ἰπβεγίεςα ποῖ πιεγοῖὶν ἴὸ 
{Πυϑίταῖς ἴῃς ἀϊρηπίον οὐἨ τῇς ὅοη, Ὀυϊ ἴο 
βυξζεεβῖ ἴμδιὶ τς νοὶ σουγϑα οὐ πδῖυτα 
Δηὰ Βίβίοτυ, ψἤεη τἰρμΕ ἱπιογρτγείεά, 
τενεδῖδ ἴῃς ὅϑοη δηὰ ἱπεγείοσς με Ἐδίμεσ. 
Τῆς τεβροῃβί οἱ ἐν οὐὗὨἨ Ὀτίπρσίηρ τῃς ννοτ] ἃ 
ἴο ἃ ρῥγαϊβενγογίν ἰβϑὰς ἀδρεπηάβ ὕὑροῦ 
ΟὨγίβε, πὰ 48 σοηισι υϊτίηρ τὸ {π|8 τνοτὶς 
Ηἰβ8 φασι μν τηϊπιβιγυ ψψνᾶἃ8 υπάετίακεη. 
Ἐογσ τῆς ποίδθ!ε τπίηρς Ης δοςοπιρ  ἰβμεὰ 
88 αοά᾽Β ϑοη, ἰῆες υβεὲ Ηε τηλᾶς οὗ Ηἰδ 
ἀϊρπὶιν δηὰ ροννεσ, ἰδ εχργεβδεὰ ἴῃ ἐπα 
νοτάβ, καθαρισμὸν τ. ἁμαρτιῶν 
ποιησάμενος “δανίηρ ΔοςοπΊρ] ἰϑῃςὰ 
Ῥυγβολιίοη οἵ τῆς 5β'π8", Τηΐβ ννᾶβ 88 
εββεητ8] το τῆς ἐογπηδιίοη οἵ τς σονεπαης 
858 {πε Δ ΠῊ τί ρον τὸ ταργεβεηὶ αοά β 
ταὶηά δηὰ νἹ]]}. ΣΝ ἰῖ86} ᾿νᾶ8 ἴδε 
ΒΌΡΓεπια τενεϊατϊίοη οἵ Θοά, δηὰ ἰξ ννᾶβ 
ὍΠΙΥ διε δοσοπιρ  ἰβηϊης ἐπΐ8 Ης οουἱὰ 
βἰς ἄοννῃ δἱ αοὐ᾽ β γτἱὶρῆς ἢαπὰ δ8 οπἊε ννῆο 
μδά δβηϊβῃδά {πε ννοτίκ οὗ πιεάϊδεϊπρ τῃς 
εἰἴεγπαὶ σονεπαπὶ. ποιησάμενος, ἴῃς πκιά. 
νοΐος, βυρεζβεάεβ ἴῃς πεςεβδίςυ οἱ δι᾽ 
ἑαντοῦ. ΤῊε δοτίβι ραγί. ᾿πρ 1165 ἐμαὶ τῆς 
οἰεδηβίηβ τεΐεσγεά ἴο νγᾶβ ἃ βίηρίε ἀεῆηϊ(ε 
ἃςῖ ρεζίοισηθά Ὀείοσε Ης βαΐ ἄοννη, ἀπά 
ἴῃ ΒοπΊε ΨΑΥ Ῥγερδζδίοσγυ ἴο {παὶ Εχαδὶα 
ε«ἴοη. ὙΤῆε νοτγὰ γεοεῖνεβ ὄἼχρίαπαδιίίοη ἴῃ 
βυδβεσυεηῖ ρδββᾶρεθ οὗ τῆς ΕΡ. νἱΐ. 27, 
χ. 12-14.- καθαρ, 85 υδεά ἰη ΓΧΧ 
βιυρξεβὶβ ἴπαὶ (6 οἰεαπβίηρ τείετγεἀ ἴὸ 
τοεδηβ ἔπε τεπιοναὶ οἵ γρυΐϊῖ ἂπὰ ἰἴ8 
φοπβοίουβπεβθβ. ὙΤπῈ Ψογεδίρρειβ ψγεγα 
πεα ΌΥ οἰεαηϑβίηρ ἴο ἄρρεᾶγ Ὀείογε 

ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ... " 541 ἄοννῃ 
αἱ τῆς τὶρῃς δαπά οὗ τῆς Μαϊεβιυ οὐ 
μΙρἢ ", ἐκάθισεν 5δεεπὶ8 10 ἄεποῖς τῃδὶ 
ῖπ6 Ψοσκ υπάοτίακεη ὉΥ ες θοῦ ννᾶβ 
588 ἰ5(ΔοΊΟΥΪγ δοοοτηρ ἰ5πεά ; ψνΏ}]ς τῆς 
βἰτηρ ἄονπη ἐν δεξιᾷ κιτιλ., ἀεποίῖεβ 
Θπίγαηοα Ὡροη ἃ τεῖρτι. Τῆς βοιτος οὗ 
πε οχργεββίου ἰ8 ἰῇ 8. οχ. σὲ (εἰϊεά ν. 
13) πεῖς τῆς Γοτάὰ βᾶγβ ἴο Μεββίδῃ 
"κάθου ἐκ δεξιῶν μου, ἀπὰ τηϊἷς ποῖ ΟΠΪΥ 28 

τῶν γενόμενος τῶν ἀγγέλων, ὅσῳ διαφορώτερον παρ᾽ αὐτοὺς κεκληρο- 

ἱπιτοδυςίηρ Ηΐπι τὸ τῆς ρίδος οὗ βεουπιν 
ἃηά ἔδλνους, Ὀυϊ αἰεο οἵ ἀϊρηϊγ ἂπὰ 
Ρονγει. “Τῇῆο Κίηρ᾽Β της μαπὰ ννδθ 
τῆς ρίδος οὗ ροννεσ δηά ἀϊψηϊῖγ, θεϊοηρίπα 
το ἴπε πιϊπίβιογ οὗ δἷβ δυϊποσίν δπὰ ἢί8 
͵υβεῖος, ἀπὰ τῆς ἌἽσμδπηεὶ οἵ δὶβ πλεσου, 
τς Μεάϊαϊοτ ἰπ βμογὶ θεΐννεεη Πἰπὶ δηά 
88. Ρεορῖε" (Κεηάδι!). (ΩΛ Ρβ. ἰχχχ. 1:7. 
Ιῃ οοπέγδβι ἴο ἴῃς ὄἼνεγ- στονίηρ δηὰ πενεῖς 
Τοπηρϊεῖς τεναϊδιίοη το τῆς ἔδίῃεγβ, ψνὩῖο ἢ 
Κερὶ τ8ὲ γᾶθε αἰνναγβ νναἰεὶπρ ἴοσ βοπιο- 
τηΐπρ πιοτε βυβοίηρ, θεῖε σαπις δὲ ᾿δϑὶ 
τδιὶ τενεϊδιίου ψὩϊο ἢ σοπίαϊπεά 411 δηάὰ 
δομίενεά 411. Βυῖ {πε ἐχργεββίοη ποῖ 
οἷν ἸΙοοκβ Ὀαοκνναγὰ ἴῃ ἄρργονδὶ οὗ ἴδ 8 
νοεῖς ἄοπε ὃν τῇς ὅϑοη, Ὀὺι ἰογννασὰ ἴο 
τῆς τεβυϊὲ οἵ (8 ννοτὶς ἰη Ηἰβ Βι ργεπιᾶου 
ονεῖ 811 πυπιδη δῇδιιβ. μεγαλωσύνη 
ἰ8 ἀϑβοσίρεά το ἀοὰ ἴῃ μὰ 25 δηὰ ἰῇ 
Όευι. χχχίϊ. 3 δότε μεγαλωσύνην τῷ Θεῷ 
ἡμῶν. Οὗ. αἷδο ΟἸεπι., Ε.ν χνὶ. δεῖς 
ἴ ἰ8 υϑεὰ ἴοὸ ἄεποῖς ἴπε βονεγείρῃ 
το] εϑγ ἱππεγεηὶ ἰη αοὰ (οὐ, χίϊ. 2; Μίκ. 
χίν. 62. Τῇῆο Ψοσγὰβ ἐν ὑψήλοις ἅτε 
ςοπηεοιεὰ Ὁγ ΝΝεβίοοῖ δηὰ Νναυρῆδῃ 
σι ἐκάθισεν. [ε ἰ8 Ὀεῖϊες, τ Βεζα 
δπὰ ΒΙεεῖς, το οοηπεοῖ ἴμεπὶ ἢ μεγαλ- 
ὡσύνηςε, ἕος ΨΨὮΪΐΪε ἰῃ χ' 12 δηὰ χίὶϊ. 2, 
ψ πεῖς ἰτ ἰδ βαϊά Ηε βαὶ ἄοννπ οἡ ἴδε 
ἴῇτοης οΥ Οοα, πὸ διγῖμες ἀσβίρπδιίοπ 18 
πεεάοᾶ; ἰῃ νἱϊϊ. 1, 8ἃ5. Ὦδγε, ννῆεῖς ἰΐ ἰδ 
βδἰὰ τδδι Ης βαὶ ἄοννῃ οὐ ἰῆς τῆς μαπὰ 
οἵ ἴδε Μα)εβῖγ, ἰξ ἰδ ἔεϊε τῆλι ϑοπὶς 
δυτῖπον ἀεβίρπαίίοη ἰβ πεεάςὰ δηὰ ἐν τοῖς 
οὐρανοῖς ἰ5 αὐἀεά. Νὸο ἰοςδὶ τερίοπ ͵ἱβ 
ἱπιεπάεά, Ὀυϊ βυρτεπιε βρίγίτυδὶ ἱπῆωεηςς, 
τηεαϊαιίοη Ὀεῖνδεη Οοά, πε υἱεϊπγχαῖς 
Ἰονε, ννβάοπιὶ δπηὰ βονεγείρῃηῖυ, δἀπὰ τῃϊς 
ψνοτ]ά. ΤῊϊΒ νυτίτεσ δηὰ πί8 σοητετηρογαγυ 
[ο]Π]ονν- ΟΠ τι βιίδηβ, μδὰ τοαοπεὰ (6 οοη- 
νἱοιοη ἤδτε εχργεββεά, ραγιὶν ἕτγοπὶι 
ΟὨείβε β ννογάβ δπὰ ραγιϊν ἔτοτῃ {πεὶγ 
ονῃ ἐχρεγίεποε οὗ Ηἰβ ρονγεσ. 

νν. 4.-Ῥθ|ῳὲλ. τ8. Τὰε ϑοη απὰ ἐπε Απρείς. 
ες. 4, αἰϊπουρὰ ἔογηιίηρ ρασὶ οὗ ἴδε 
Ββεπΐεηςε 1:-3, ἱπιτοάυςεβ ἃ βυθ͵εςϊ ψνὨϊο ἢ 
οοπίίηυεβ ἴὸ Ὀ6 ποῦς οἵ ἰε88 ἴῃ νίαν 
τῆγουρῆους οἤαρβ. ἱ. πὰ τ. Τῆς 
εχαδιιδϊτίοη οὗ ἴῃς Μεάϊαιος ἰοὸ τῆς τἰρῃὶ 
Βαῃὰ οἱ ϑονεγείρπιν ἰδ ἰπ Κεερίηρ νυν τἢ 
Ηἰβ ἀεβιμηπδιίίοη δ5 ὅοῃ, ἃ ἀεβίρῃπδιίοη 
ΨὨϊοἢ πιαγκεὰ Ηἰΐπὶ οὐξ 848 βυρογίογ ἴὸ 
πε ἀπρεῖβ. Ρτοοῦ ἰβ δάδυςεὰ ἔτοπι ἴῃς 
ΟΟΤ. Το ἐπῖ8 ργοοί, ἰπ δοσοοσάδηςς ννἱῃ 
τς νυυτίτετ᾽ 8 τηλπηεσ, ἃ τεβυϊεὶπ ς δάπιοηϊ- 
τίου ἰ8 διϊδοβεά, ἴἷ. 1:-4. ΑἈπάὰ ἴδε 
τατηδί πάεσ οἵ σῃδρ. ἰϊ. ἰΒ οοουρίςἃ ννἱ1ἢ δῃ 
εχρ δηδιίοη οἵ τῆς τεδβοπδῦϊεπεθϑ οὐ ἴῃς 



4--5. ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥ͂Σ 253 

νόμηκεν ὄνομα. 5. " Τίνι γὰρ εἶπέ ποτε τῶν ἀγγέλων, “Υἱός μου εἴτ. 5: 

σὺ, ἐγὼ σήμερον γεγέννηκά σε; " καὶ πάλιν, “᾿Εγὼ ἔσομαι αὐτῷ 

ἱπεοαγηδίίοη δηὰ ἴῃς βυβοτίηρ 1 ᾿Ἰηνοϊνεά ; 
οἵ, ἴῃ οἴεῦ ννοτάβ, ἰξ ἰβ εχρίαἰπθά ννγ ἴΐ 
ΟὨἾτῖβε ἰβ σεαῖγ ρτεδίεσ ἴπᾶπ ἴῃς δηρεΐβ, 
Ηε διαὰ ἴο ὃς πιδάε ἃ 11π||6 Ιοννεῦ ἴμδῃ 
τῆςεν. 
τοσούτῳ κρείττων γενόμενος 

“0. Πανίπρ Ὀεσοσης 848 τηυοῇ Βυρετγίοσ 
ἴο ἴδε δηρεὶβ 45 δ ἢ485 οδίδιπεὰ ἃ ποτα 
ἐχοαϊ!εηῖ πάπα ἴμδπη ἴον ". ΤῊς ἔοτγπὶ οὗ 
οοτηραγίδοη ἤδγε υϑεά, τοσ. . . . ὅσῳ ἰ5 
ἐουηὰ 4150, νὶϊ. 2ο0-22, νἱϊ!. 6,χ. 25 ; 4150 ἴῃ 
Ῥμῖο. κρείττων ἰ5 οπε οὗ ἰἢς ννοτάβ σιοβὲ 
ὨΕΟΕΒΒΆΤΥ ἴῃ δΔη Ερίβιϊε ἰπ νυ πίςἢ οοτη- 
᾿μέραν 8 πενεσ οι οὗ βίρῃῖ, Τῆς ὅοη 
δεανιέ (γενόμενοᾳ) ρτελίες ἰῃΔη τῆς δη- 

ξεὶΞ ἰπ νίγτυε οὗ ταϊκίηρ Ηἰ5 βεδὶ αἱ αὐ 8 
τρῶς παπᾶὰ. Τῇηὶβ δχδϊϊδίίοη ὑνᾶ8 τῆς 
τεβυῖϊε οὐ Ηἰἶβ εαγῖῃἷν ψοῦκ. [τ 85. δ 
Μεάϊαϊος οἵ τῆς πὸνν γενεϊδείοη, ννῆο ἢδ8 
οἰεαηβεᾶ (ῃς βίη! ὃν Ηἰ8 ἀεδίῃ, τιμαὶ Ης 
ἈΒΒΌΠΊΕΒ βιιργείηᾶου. Απά [ἢ 8 ἰβ ἰπ Κεερ- 
ἱπρ ἢ δηὰ ἴῃ (Δ ΒΙ ππεπὶ οὐ ΗΒ οδίδίη- 
ἱπρ ἴδε παπιεὲ οὗ ϑοη. Τῆΐβ πᾶπὶς κεκλη- 
ρονόμηκεν, Ηε Πα58 οὈίαἰπεά, ποὶ “ νοῃ 
Απέληρ δῃ᾽" δϑ΄ ΒΙεεῖκ δηά οἴδεῖβ βᾶυ, δαὶ 
88 Εἰεῆτη ροΐπιβ ουξ, ἰπ ἴπῈ ΟἿ. Τῆς 
Μεββίδῃ, ἴδῃ διέυτε, ννὰ8 βροΐεη οἵ 88 
ὅοη ; δηὰ ιδεζείοσε ἴο ἴῃς ΟΟΤ. τεΐεσεηςα 
18 δῖ οὔσε πγδάε ἰπ ρεοού. Τῆς Μεββίαηϊς 
ϑοηβῆὶρ πὸ ἀουδὶ τεβίβ ὕὑροη ἴῃς Ετεγηδὶ 
ϑοηβῆΐρ, δυῖ ἰξ 18. ποῖ τῆε ἰδῖξαγ Ὀυϊ (δα 
ἔοσπιες τῃδὲ 18 ἤθγε ἰπ νίαν. 

ἴῃ βυρροτῖ οὗ τῃΐ8 βιδίεπιεηῖ ἴῃς νντίτεῦ 
δάάυςεβ δπη ἀϑυπάδληος οὗ ενίδεποε, πὸ 
ἔενγει ἤδη βενεῃ ῥλδέβεξε Ῥεὶπρ οἰϊεά 
ἔτοτῃ ἴῆε ΟἿ. Βείΐοσγε οοπδβίἀδγίην (Π686, 
Ὁνο ρτεϊπλίπατν οὐ᾽]εςιίοηβ πᾶν ἢγβε ὃς 
τεπιονθά. (1ὴ Τὸ υ8 ποιμὶπρ τῖᾶν 86 6 πὶ 
1688 πη πεεὰ οἵ ργοοῦ ἵδη (δὲ Οἢτγίβὲ 
ΨῆΟ 8ᾶ8 ἰπάβ!! οἷν ἱπιργεββεά Ηἱπηβεὶζ 
οπ πιδηκίπὰ ἰδ βυρεγίοσ ἴὸ {πε δηρεῖβ 
ὙΠῸ ἃγὰ {ππεῖε τόσα ἴπδη ἃ ρἱςῖ 6 
δάοτγηπιεπὶ οὗ φασίν 6. Βυῖ ἤδη τπ18 
ντίϊες ᾿νε πὸ δηρεῖὶβ πᾶν δε 5βαϊὰ ἰοὸ 
ἴανε Ὀδεη ἰπ ροββεββίοῃ, ψἤεγεδβ Οἤγίβὲ 
πδά γεῖ ἴο ννὶπ Ηἰβ ἱηπεγίίδηςς. Μοτε- 
ΟνεῚσ, 88 ϑομοειίρεη βῆονβ (Ρ. 005) ἰξ νν88 
ἀδυδὶ] δηδ πεεάξι! ἴο τηακε ροοά ἴδε ργο- 

ἰπίοη, “" Μεβϑβίδβ πιαοσ εδὲ Ῥαισίαγοΐβ, 
οεα, οἵ Αηρε δ πλέοσι! δ". Ρτγοξ. 

Οάξγετβ, ἰοο, 88 βῆονῃ (Ῥγοσεεάϊηρς οὗ 
80ε. ο7 Ηἰδὲ. ΤἈδοὶ., τ8905-6) {πδὶ φυϊῖε ρο8- 
βἰ Οἷγ τῆς ντίῖεσ παὰ ἴῃ νίενν βοπῖα [εν δ ἢ 
Αποβείοβ ψνῆο δεϊϊενεά τπαὲ Οἤτίβε Ηἰπὶ- 
8βεὶΓ θεϊοηρεά τὸ 1π6 δηρεῖὶς ογεδίίοη ἀπά 
δά, ννἢ τῆς Δηρεῖβ, 4 Ββυϊὰ Ρεγβοπδὶ 

δ τη. νἱΐ. 
14;1 Ῥασ.. 
χχὶϊ. 1ὸ εἰ 
χχυ. 6; 

Ῥε. ἰϊ. γ; Αςιδ χἰϊί. 33. 

Δπὰ πο ρῬίορεζ πυπίδη πᾶῖυγε. [π᾿ ΔηΥ 
φᾶβε ἰξ 85 ψογίἢ ἴῃς νυτίϊετ᾽β ψὨιῈ τὸ 
ΟΔΙΤΥ Ποπης ἴο ἴῃ σοηνὶοείοη οὗ δἰΒ οοη- 
τεπιροταγίεβ ἴπαὶ ἃ τηεάϊαιίοη δοοοπι- 
ΡΙΙΒμεά ὉΥῪ οπεὲ ψῇο ννᾶ8β ἱεπιρίεὰ δηὰ 
βυβετεά πὰ ψτουρῆς τὶρμιθουβηθββ, ἃ 
τπηεάϊατίοη οὗ Δπ εἰμίςδὶ ἀπά βρίγίιαὶ κιπά, 
τηυβὲ βυρεῖβαάς ἃ πηεάϊαιίοπ δοσοσηρ  δπεὰ 
ΌΥ Ρἢγβίςδὶ πιδγνεῖβ δῃὰ δηροὶῖς πλϊηΐδ- 
{π|68. (2) Τα ραββᾶρεβ οἰϊεὰ ἴτοπὶ τῃ8 
ΟΙά Τεβίδτηεπὶ ἰῃ ργοοῦ οὐ ΟὨγίδβι' 8. 
βυρετίοτ ἐγ δἰ πουρῇ τπεῖς ἱπηπηεάϊατα ἢ 5- 
τοσῖοδὶ ἀρρὶἰσδίοη 15 ἀϊβγεραγάεά, ἂγε σοη- 
δάεπεν δάδυςεά ἰπ δοοογάαπος νἱ τς 
απίνεγβαὶ υδὲ οὗ ϑοσίριυγε ἱπ ἴῃς υντίτετ᾽ 8. 
εἶπε. Βυὲ ἱξ πιυδὲ ποῖ ΡῈ βυρροϑεὰ παῖϊ 
ἴπεβε ραββᾶρεβ ἂῖεὲ οὐεὰ δὲ γδπάοπι. 
ν᾿ 411 πῖ8 σοπίεπιροτγαγίεβ 1818 νυτίτος 
Ὀεϊϊενεά τδλὶ ννβεῖε βιδίεπηεηῖϊβ ννεσα 
τηδλᾶς οὗ δὴ [βγδο ἰδ Κίπρ οὐ οἴδπες. 
οἴῆοἶαὶ ἱπ δὴ ἰάεαὶ ἴοσπὶ ποῖ Ῥγαβεηῖν 
τελ᾽ ἰβεὰ ἴῃ ἴποβε ἀϊγεο ιν δαάγεββεὰ οσ 
ΒρΟΚθη οἵ, ἔῆεβε ψψέσε Ἵοῃβίἀεγεὰ ἴο δε 
Μερϑίδηϊς, [δῖ 18 ἴο 8αὺ, ἀεβεϊπεά ἴο πὰ 
τρεῖς (ἱ δπχεης δηὰ τε! βαϊίοη ἴῃ ἴδ 
Μεββίδῃ. ΤΏεβε ἱπιεγργειδιίοπβ οὗ ϑοτίρ- 
ἴυτε ννεγα ἴΠ6 ἱπενιῖδοῖε τεβυ]ὲ οὗ (δ: ἢ τη 
αοά. Τῆε βεορίς ΨΜΕΓΕ βυγε ἰπαὶ αοὰ 
νουϊὰ βοπιεῆον δηά δἱ βοπιε εἶπης [1 Π] 
ἴῆε υἱπιοβὶ οἵ Ηἰ8 ργοπιῖδβε. 

Τῆς ἢγβε ἔψο αυοϊδιίοῃβ (νεῖ. 5) {1105- 
ταῖς τῆς ρἰνίηρ οὗἨὁ « ἴῃς πιοσε Ἵχοα επὶ 
πᾶμε ; ἴῃς τεπιδίηϊηρ συοιδιίοηβ ἐχδῖδίς 
τῆς βυρεποσίεν οὗἨ ἴῃς ϑοῦ ἴοὸ δηρεἶβ, οσ 
τῆοσε ἀεβηίςεἶν ἴῃς δβαργεπιε τὰ]ε δηὰ 1π|-. 
Ῥεσίϑῃδδίε πδίυγε οἵ ἔπε ϑοῃ, ἰπ ςοπίγαδι 
ἴο ἴῃε Ρεγιβῃδθϊε πδέυγε δπὰ βογνίϊε σης- 
είοη οὗ ἴμε δηρεἶβ. 

Ψψεῖ. 5. τίνι γὰρ εἶπέν ποτε τῶν ἀγγ-. 
ἔέλων . . . “Ἐοτ ἴο ψίςῃ οὗ ἔπε δηρεὶβ 
ἀϊά ἢε ενεῦ δᾶὰὺ ΜΥῪ ὅϑοη αἵ Τδου, 1 
τηῖ5 ἄδν πᾶνε Ὀεροϊίζεη Τῆες }᾽" τίνι ἴο. 
Ψψημδὶ ἱπάϊνίάυδ!; ποτε ἱπ ἴῃς ννδοΐα 
οουγβα οὗ Πἰδίοσυ. ὙΤῶςε δηρεῖβ 88 ἃ οἶδβ8 
τε οδ]]εὰ “ ϑοηβ οἵ ΕἸο ἰπι" ἰπ {δε 
Ο.Τ. (ἄεη. νὶ. 2; Ῥβ. χχίχ. σὕ, ἰχχχίχ. 7; 
]οὉ ἰ. 6. Βυὲ τπὶ8 νγ88 ποῖ υϑεὰ ἴῃ [18 
δἴσίος βεῆβε Ὀὰϊ πιεγεῖν 848 Ἴχργεβδίνε οὗ 
ἰηάδεδβηϊα ἴη688, ΠΟΙ ῬΜ48 ἰξ δάἀἀγεββεά 
ἴο Δ ἱπάϊνίάυα!. εἶπεν, ἴῃς 5υδ)εςε υη- 
εἰργαββεά, 48 ἰβ ςοπηπηοη ἴῃ οἰτίηρ ϑ.γῖρ- 
ἴυγε (2 Οον. νὶ. 2; 64]. 111, τ6; Ἐρῆ. ἱν. 8, 
εἰς.). Ψνίπογ δηὰ Β]458 βυρρίυ ὁ θεός,. 
οἴμειβ ἧ γραφή. ννατβεῖϊά, ψνῆο ρῖνεβ 
τῆς Δ]1εϑὲ ἐγεδίπηθπε οὗ ἔπε βυδ)θοιῖςββ 
υ8ὲ οὗ λέγει, φησί, ἀπά 5βυςῇ ννογάβ. 
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{Ρε. χονί!. εἰς πατέρα, καὶ αὐτὸς ἔσται μοι εἰς υἱόν ;᾿᾿ 6. “ ὅταν δὲ πάλιν εἰσ- 
7: Ἐοπι. 
Υἶι αο Ἢ ἀγάγῃ τὸν πρωτότοκον εἰς τὴν οἰκουμένην, λέγει, “Καὶ προσκυνη- 

Οἱ. 1...Χ 

ΑΡγεσὸ. απὰάὰ Κεύ. Κευ., 7αυΐγ, 1800) 
Ποϊάβ ἐπδὲὶ εἰζῆες βδιυδήεσξ πιὰ Ὀς 5800- 
ὈΙ εά, θεοδυβε “ ὑπάοτ τῆς ἴοτος οὗ τμεῖτ 
«οποεριίου οὗ ϑογρίιγα 8ἃ8 δῇ οσγϑου δῦ 
Ῥοοῖς ἴὲὶ νὰ8 8411 οπεὲ ἴο ἴδε ΝΤ. 
ντίζετα νη ςίπετ ἴμεν βαιά " αοὰ βᾶγβ᾽ οἵ 
“ ϑοιρίυγα βαυβ᾽." Ηδστε, μοννενεγ, ἴῃς 
ςοηπεοίίοη ἱηνοῖνεβ ἐμαὶ ἴμε βυῦΊεςε ἰ8 
ὁ θεός. Τῆε ψοτγάβ οἰϊεά ἀγὲ ἔγογῃ ΡΒ. ἰΐ. 
7 ἀπά δῖε ἴῃ νεγϑδὶ ἀρτεεπιεηὶ ψντἢ τῆς 
ΧΧ, ψπιοῦ ἀραὶ δοουγαίεῖὶν τγαργαβαπίβ 
Ἐπε Ηεῦτενν, ΤῆΘ ρϑαΐπὶ ννᾶβ ντιτεη τὸ 
οεἰεῦγδίϊε ἴῃς δοοεββίοη οὗ ἃ Κίηρ, ϑοῖο- 
τῇοη οἵ βοπὶς οἴπογ; Ὀὰϊ τῆς ντίϊογ, 56 6- 
πρὶ ἴῃ δὶβ τι 5 εγε τῇς ἰάθαὶ Κίηρ, 
οἰοῖπεβ ἔδε πεν τηοηδγοῦ ἰπ Πἰ8. τοῦεβ. 
ΤὨς Κίηρ νγᾶβ οαἱεὰά οὐ β ϑοὴ οἡ ἴμε 
Ὀλβίβ οὔ ἴδε ρῥγοπιίβε πιδάς ἰο ᾿ανί 
(2 ὅπ). νἱϊ. 14) ἀπά αυοιϊεά ἰη τς ξοϊονν- 
ἰῃρ οἰαυβεβ : Τῆς ψοτάβ ἐγὼ σήμερον 
"γεγέννηκά σε ἄο ποὶ 5βεεπὶ ἴο δά τηυοἢ 
ἴο ἴδε οσεροίηςφ ψογάβ, εχοερί ὈΥ ἐπη- 
Ῥμαβίβίπρ ἐἢεπι, ἀοοοτάϊηρ το {πε οτάϊπαγν 
πῃειποὰ οὗ Ηεῦτγεν ροεῖγυ. σήμερον 18 
'“δνϊ ἀθητν ἰπτεπάεά το τηλεὶς ἃ βρεςὶδὶ οὐ- 
᾿ρδβίοῃ οἵ οὔ βὶβ αηὰ σλπποῖ δυάς ἴο τῇς 
εἴειπαὶ ψεηδγαίίοη οὗ τε 850η. [π ἰϊ8 
οτρίηδὶ τεΐεσεπος ᾿ξ πιεᾶπὲ “1 πᾶνε Ὀ6- 
“βοίϊεη Τρ ἴο {πε Κίπρὶν ἀϊρηίεγ᾽᾿. 1᾿ 
158 ποῖ ἴδε Ὀερίπηὶπρς οὗὨ [1ἴδ, Ὀὰϊ τε εα- 
ἔγδηοα οἡ οβῆςε ἰδ ἰβ ἰηάἀςαϊεά Ὀγ γεγ- 
“ἔννηκα, ἀηὰ ἰξ 18 ἃ8 Κίηρ {πε ρβαΐβοῃ 
αἀάτεββεὰ ἰ8 αοάβ ὅϑοθβ. Τῇυβ Ρδυὶ, ἰπ 
Δῖ8 δάτεββ ἴο [Ὡς Ρἰ βἰἀΐδηβ (Αοῖβ χὶϊὶ, 33), 
ΔΡΡ᾿Ϊ68 'ὲ το ἔπε Ἐδβυτγεοιϊίοη οἵ ΟὮσίβε; 
«Ὁ. Ἐοπι. 1. 4. Τῆς νογάβ, θη, βπά 
τοῖς ΔΙ ΒΙλετς ἱπ ΟἸγίβε᾽ 8 Εεβυγγεοτίοη 
πη Αδοδηβίοη δηὰ βἰεείηρ ἄοννῃ δ (οἀ 5 
τῖσαι μαηὰ 28 Μεββίδῃ. ΗἜβ νψδ8 δ 
Ῥτοοϊαϊπιεὰ Κίηρ, Ὀεροίίεη ἴο ἴπ6 τογαὶ 
ἀϊρηΐςν, ἀπά ἴῃ {πἰβ βθῆβε σοτίδίηἶγ πῸ 
δηρε] ννὰ8 Ἔνεῖ οδ]εὰ (οά᾿β ὅοη. 

Ὧ18 18 τῆογε ΠΥ 11 υϑιταῖε Ὀγ ἀποίπεῦ 
φδββᾶρε ἱπίισοδυςεὰ ὉΥ ἴπε υδι4] καὶ 
“πάλιν (β8εε χ. 30, Δηά ,οηρίπυβ, δὲ 5": δ,., 
ὉΠᾶρ. ἱν, εἰς.). ᾿Εγὼ ἔσομαι αὐτῷ εἰς 
πατέρα. . .» Μοτάβ Βροκδῆ ἴῃ αοά᾽β 
“πᾶτὴς ὉΥ Νίῃδη ἴῃ γϑέεσεηςς ἴο αν! 8 
βεεά, δπὰά σοηνεγίηρ ἴο Πίτη ἴῃς ἀββυσγαποα 
ἴῆδε ἴῃς Κίπρβ οἵ 8 ἀγπδϑβίῃν βῃου!ὰ ενεῖ 
“ἜΠΟΥ {πὸ ἕδνουγ δηᾶ ρτοϊδθοιΐοη δηά 
ἰηβρίσαιίου ἐηδοϊηρ ἰῃεπλ ἴοὸ τυῖε 485 
Οοά᾽β τεργεβεπίδιίνεβ. Τἢΐβ ῥγοπηῖβα 18 
Ῥτίοσ ἴῃ Ὠἰβίοσυ ἴο πε ργενίοιιβ ασυοίϊδιίοη, 
ἃπιὰ 8 ἰἴβ βοῦτοε; 866 2 ϑδπ). νὶϊ. 14. 
«ἔσομαι εἰς 15 Ηεἰ]οπίδις αἴτεον ἃ Ἡεῦτγανν 
«ῃοᾶεὶ. ὅες ΒΙ4588, Ογανε.. Ρ. 85. 

ψες. 6. ὅταν δὲ πάλιν εἰσαγάγῃ . . . 

“Απὰ ψῆεη Ης 51} αραίῃ ἕδνα Ὀγου πὶ 
τῆε ἢτδι- εροιίδη ἱπῖο ἴπε νου] [οὔ πιεπ], 
Ης 5808, “ Απὰ εἰ 411 οὐ 8 ἀπ ρεῖβ νγοτ- 
Β8Ρ Ηἰπν᾽". Ηδνίηρ βδῆονη τπδὲ "Ἢ 80η “ ἰ5 
ἃ ἀεδίᾳπαιίίοη τεβεσνεὰ ἰοῦ τῆς Μαεββίδῃ 
δηὰ ποῖ ρίνεη ἴο δΔῃῪ οἵ πε δηρεῖβ, ἴδε 
νντῖϊος πονν δάναδποςβ ἃ εἴερ δπὰ δάάδυοεβ 
ἃ ϑοηίρίυτα νῃϊοἢ 5πονβ μα τἢς τεϊδιίοη 
οὗ δηροὶβ ἴο τὲ Μεββίδῃ ἰβ οὴς οἵ 
ΜΟΣΒΠΡ. [ἱ 185 ποῖ δᾶβυ ἴο ἀειϊεγπηΐπα 
ΨΒεῖπες πάλιν πιετεῖγν ἰηάοαῖεβ ἃ ἔγεβῇ 
αυοϊδίίοη (80 Βίςεεϊκ, Βτγιος, εἴς.) 45 ἴῃ 
νεῖ. 5; οἵ βδουϊά θὲ οοπβίτυεά ψἱἢ 
εἰσαγάγῃ. Οη {δε νῇοῖς, τῆς ἰΔίτετ 18 
Ρτείεσαῦ!αβ. Βοιῇ τῆς ροβιείοῃ οὗ πάλιν 
πὰ (ες ἔεηβε οἵ εἰσαγ. βεεπὶ ἴο τζδακε 
ἴον τῆ18 οοηβιτυςτίοη. Τῆς “δτίπρίηρ 
ἰπ "15. 81} δατο. ΑΡρρδγεηῖῖν ἰξ ἰ8 ἴὸ 
ἴῆε βεοοηὰ Αἀνεπί τείΐεγεηος ἰ8 στηδάς ; 
ς΄. ἰκ. 28. Τὸ τεΐέεγ εἰσαγ. ἴο {πε ἱποᾶς- 
πδιίοη, νυ ΟὨγγβοβίοπι, Οδϊνίη, Βεηρεὶῖ, 
Βχιος (βεε εβ8ρ. ϑοῃοεῖίρεη); οἵ ἴο ἔπε 
τεϑυττεοιίοη ἢ Οτοιυβ; οἵ ἴο δὴ 
ἱπηαρίπεά ἱπισοάποιίοη οὗ ἴε ὅοη ἴο 
ογοδιθὰ θείῃ ρβ δὶ βοσηβ ραβδί ρετίοὰ, ψ τ 
ΒΙεεκ, 8, 48 ὟΝ εἰβ8 βᾶυϑβ, “ βργδομν γι". 
ἙΚεπάδι! τεπιασκβ: “Τῆς ννογάβ ὀγέηρ ἐπ 
Ὧανε πεῖα ἃ ἱεραὶ βἰρηϊῆσδηςς; ἴπον 
ἀεποῖε {πε ἱπιγοδυςείοπ οΟὗἨ ἂπ Πεὶγ ἰηΐο 
Ἦΐβ ἱππογίίαπος, δηὰ ἂτὰ υϑαὰ Ὁγ τῆς υΧΧ 
ΜΠ τεΐεσεποα ἰο ρυϊίηρν [βγεῖ ἴῃ 
Ῥοββεββίοη οἵ ἢδίβ οὐνη ἰαπὰ Ὀοῖἢ ἴῃ τἰῃς 
εἰπιε οὗ ]οβῆυα πὰ δὲ ἴῃς Εαεβίογαίίοη 
(Εχοὰά. νὶ. 8, χν. 17; ευῖ. χχχ. 5)." 
Τὶβ γον ᾿ἰσῆς ποῖ οηἱν ου εἶσαγ. Ὀὰϊ 
αἶβο ου πρωτότοκον ἀπά οἰκουμένην, δηά 
ςομῆσπΊ5 ἴῃς ἱπιετργεϊδιίοη οὗ τῆς οἶδυδε 
88 τείετσίηρ ἴο {πε ἱπάυςτίοη οὗ [δὲ 
βτβί-Ὀοση ἰηΐο Ηἰβ ἱπμεγίίδπος, τς ψοσὶ ἃ 
οὗ πιεῆ. πρωτότ. 8 ιἱβεά οὗ Οἢτίβι ) ἱπ 
τεϊδιίοη ἴο {π6 οἵπες ομ άγεη οὐ Μδγυ 
([υκε 11. 7; Μδτῖί. ἱ. 25) ; (2) ἰπ τεϊδιίοῃ 
ἴο οἴδεγ πιθη (Εοηι. νἱϊϊ. 29 ; ΟΟ]. ἱ. 18); 
(3) ἐπ τεϊδιϊίοη ἴο Ἵγεδιίοῃ ((οἱ. ἱ. σϑβ). 
Νονετε εἶβε ἰπ Ν.Τ. 8 1 υϑβεὰ ΔὈ8ο]- 
αἱεῖγ ; θυ οΥ ΡΒ. ἰχχχίχ. 27. κ 1 ν"}}]} πχακς 
Ἠὶπὶ ἤγβί- θογη,᾽" ὁ. 4.) Βυρδγίοσ ἴπ ἀϊσπλν 
δηᾷ οἴοβογίη ἱπτίπηδου. λέγει, ἴπε ργέϑεπε 
ἰδ υϑεὰ Ὀεοδυδε {πε ψνογάβ τεοοσάεᾷ ἴῃ 
ϑογίρίυτε δηὰ 5:1 πη] 81 ἀγα πιεαπῖ. 
Τδεβε Μογάβ, καὶ προσκυνησάτωσαν... 
οσσὰς νεχθδιϊ πὶ ἰῃΠ Μοβεβ᾽ βοηρ (Ὠευϊ. 
χχχὶὶ, 43). [πιδς Αἰεχαηάσίδη τεχῖ, ἔγοτλ 
ΨΥ ΠΙσἢ {Π18. τντίτεγ ϑι}}Υ φυοῖςβ, ννε ππᾶ 
νἱοὶ Θεοῦ (νυ. ϑινεῖε᾽ Β ἾΧΧ), δυς ἰπ ἃ 
ΠΟΡΥῪ οὗ ἐῆς βξοηρ βυδ)οἰπεὰ ἴο ἴῃς Ῥβαϊϊεσ 
1818 Μϑ. ἰἴ861} ἢα8 ἄγγελοι. Τῆς ψΨοτάβ 
τε ποῖ ταρσεβεηίϊεά ἴῃ ἴῃς Ηεῦτεν, ἀπά 
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7. "Καὶ πρὸς μὲν τοὺς ε ῬΕ. εἰν. 4. 

ἀγγέλους λέγει, “Ὁ ποιῶν τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ πνεύματα, καὶ 
τοὺς λειτουργοὺς αὐτοῦ πυρὸς φλόγα ᾿᾿- 8. " πρὸς δὲ τὸν υἱὸν, ““ Ὁ Β ΡΒ. χῖν,6, 

ἃτε βυρροβεὰ ὈὉγ εἰ εζβο ἴο πᾶνε Ὀθθῃ 
αἀάδεὰ ἴῃ τῆς ᾿ἰτυγρίςα! 86 οὗ Μοβεβδ' 
βοηρ. Τῆς ρδγὶ οὗ {πε βοηρ ἴο ψῃϊο ἢ 
ἘΠΕΥ ἅτε δἰιδομεάᾶ γεργεβεηῖβ τῆς Τφοσηΐης 
οὗ ἀοά ιο Ἰυάρπιεηι, ἃ ἴδοις νί ἢ ξυγῖποι 
ἕανουτβ ἴδε νίενν ἴπδῖ ἴξ ἰβ τῆς βεοοπά 
Αἀάνεης οὖζ δυῖμοσ Ὧδβ ἰῃ νίαν. 

νετ. 7. καὶ πρὸς μὲν τοὺς ἀγγέλους 
λέγε: ...“. Τῆε πρὸς μὲν οἵ [πὶ8 νεῖδε ἰδ 
Ὀαϊαποεά ὃγ πρὸς δὲ ἰῃ νετ. 8; ἀπά ἰπ Ὀοϊῃ 
πρός ἰδ ἴο ὃε τεηδετεὰ “ἢ τείεσεηος 
10.,᾿ οτ " οὔ 85 ἰὴ [κε χχ. το; Εοχ. χ. 
21; Χεη., Μενι., ἷν. 2.15. Οἵ. ΜΜίμες, 
Ρ.505: Δἀπὰ οὐὖζ οὐγῆ εχργεβϑϑίοῃ “ βρθᾶῖκ 
ἴο δβυςῇ δπὰ βυσῃ ἃ ροϊπι ". ὁ ποιῶν 
κιτιλ, οἰϊεά οπὶ 5. εἶν. 4, 1υπετηδηῃ 
δηά οἴμεῖβ ποῖά ἴπᾶὶ τῆς Ηεῦγενν ἰδ 
ΨΙΤΟΠΡΙΥ τεπάεγεά ᾿ ἀπά τπεῶὴβ “ΠΟ 
ταδίκεϊῃ νη δ ἢ πιεββεηροῦβ " ποῖ “80 
τηλκεῃ Ηἰβ δηρεῖβ ννηὰβ ᾿". Οαδἰνίη, ἴοο, 
βηδβ η0 τεΐεγεηςε ἴο ἀπ ραῖβ ἴῃ τῆς ννογάϑβ. 
Ἡεϑεϊϊενεϑ τῃδὲ ἰπ τῃἰ8 Ηγπλη οὗ Ογεδίίοῃ 
τῆς Ῥβδὶ πιίϑὲ, το {Πυϑίταῖε ον αοά ἰδ ἰῃ 
8411 παίιγε, βᾶγβ “Ψῆο τλαίη ἴῃς νἱηάδ 
ἰδ πιδββεηρεγβ,᾿" ἐ.Φ., 0868 1ογΓ ἢΐδ ρυγροβεβ 
1πε ἀρραγεῃεῖν τ] άεβε οὗ πδίυγαὶ ἔοόσγοςβ, 
δηὰ “ Παπιίηρ ἢτε ἢ18 στηϊπίβίεγβ," [ῃς 
ταοϑὲ σταρὶἅ, τεβίϑιῖεδβι δηὰ ἀενουτγίηρ 
οἵ δρεηίβ σοπίσζο θὰ Ὁγ ἴῃς Ὠϊνίπε παπά. 
ΩΓ ϑιλκεβρεᾶσε, “ τῃουρδι-εχεουϊτηρ 
Βτεβ". Τᾷς νπίϊες δοοερίβ τῆς υχχ 
τεδηβίδϊίοη απ ἰξ βεγνεβ ἢ18 ρυγροβϑε οὗ 
ἐχμιἐεηρ ἴμλὲ πε οδαγδοϊεγίβες διηοτίοη 
οἵ δηρεἶβ 8 βεσνίςε, δπὰ τῇδὲ πεῖς ἴοσπὶ 
πὰ βρρεάζαηςς ἄερεηά ὑροη ἴδε ν}1}} οὗἁ 
Θοὰ Ἠΐ8 νγἂβ ἔπε οὐτγεηΐ [6υν ἰδῇ νῖενν. 
Μδην οἵ ἴδε βαγίηρβ φιοϊεὰ Ὀγ ϑοδοεῖι- 
βεη δῃὰ ννεῦεσ βυρρεβὲ ἴπδὲ νντἢ βοτης 
οὗ ἴπ6 Κδρὶβ ἴῃς Ὀεϊϊεῦ ἴῃ δηρεὶβ ψγὰ8 
ΜπῈς πιοῖς ἴδῃ ἃ νυ οὐ δχργεββίηῦ 
τπεῖγ ἔα ἰπ ἃ βρίτίτιδὶ, ραγβοηαὶ βονΕσ 
Ῥεδὶπά ἐπε ἔογοεϑ οὗ πδῖυσε. “Δ Βεα παν 
816 ϑεηΐ Οὔ ἃ τηϊβϑίοῃ ἴο δαγίῃ, (ποῪ δῖα 
νἱπὰ: ἤδη τπὸν βίδηὰ Ῥείοσε σοά πεν 
τε ἤτα." ὙΤῇε δηρεὶ βαϊὰ ἴἰο Μαποδῇ, 
“Ἱ Κηονν ποῖ δή ννῆδλι ἱπᾶρε 1 81) 
ταδᾶς, ἔος αοᾶ ομδηρεβ 08 Ἔνεγν Ποὺ; 
ΨὮΥ, ἴῇεπ, ἄοβὲ που 5 δἴϊεσ ΠΥ πᾶπὶα ὃ 
ϑοιγεϊίπιεβ Ης πλᾶκεβ υ8 ἢτς, αἱ οἴπειβ 
νη ; βοσηβεπιθβ πηδῆ, δὲ οἵπος εἰπηεβ 
ϑηρεῖβ.᾽" ϑοπιδεσηεβ ἴπαῪ ἄρρεᾶσ ἴο 
Πᾶνα το ἱπάϊνίάυα! εχίβίδηςε δὲ Αἱ], Ὀυὲ 
Δ16 τηϑγεῖν τῆς Ἰἰρῃς- τδάϊα ποε οὐ μαῖο οὗ 
(οὐδ᾽ ρίογυ. ““Νὸο οδοῖσ οὗ δηρεΐβ βὶπρβ8 
(οὐ δ ῥγδίβεβ ὑννίοθ, [ἴῸΓ δδοὴ ἀδν αοὰ 
οτγεδῖθβ ἢδνν ποβίβ ψν  ἢ βίπρ Ηΐ8 ῥγαῖβεβ 
δηὰ ἴδῃ νδηΐβῃ ἱπίο ἴῃς βίγεαπι οἵ ἔσε.. 

ποπὶ υπάοτ ἴδε ἴῆτοπε οἔ Ηἰβ βίοσυ ψμεπος 
1πεγ οἄτης." ΟΥ̓ αἷδο τὔς Βοοῖς οὗ 
70θηες5, ἢ. 2. “Οπ τῆς ἢσγβε ἀὰν Ης 
ογοαῖϊθά ἴῆ8 πεᾶνεπβ ννΐοἢ ἀγε ἀῦονς δηὰᾶ 
ἴῃς εαγίἢῃ δηά τῆς νδῖειβ δηὰ 411 ἴδε 
δβρίτῖϊβ ψνῃϊοἢ δεῖνα δείοτς Ηϊτ--ἶδε 
Δηροῖβ οὗ ἴῃς ργεβεπος, δηὰ τῆς δηρεὶβ οὗ 
βαποι βοδιίοη, δὰ τς δηρεῖὶβ οἵ {πε 
βρίτἰς οὐ τῆς ψἱηά8, ἀπά ἴῃς δηρεῖὶβ οὗ [6 
βρίγίι: οὗ τῆς οἱουκῖβ, ἀπά οὗ ἀδγίςπεββ, ἀπά 
οὗ βῆονν δηά οὗ δαϊϊ, δηὰ οὗ ἤοδσ ἐγοβῖ, 
ἀπά τς δηρεῖὶβ οὗ ἴπε νοίςεβ οὗ 18 
τουηάες ἀπά οὗ τὰς ᾿ἱρῃιπίηρ, δηὰ ἴῃς 
ἈΠξει οὗ τῆς βρίγῖ8 οἵ ςοἱά ἀπά οὗ μεδῖ, 
διὰ οὗ νψίπίεγ ἂἀπὰ οἵ βρτγίηρ, δηὰ οὗ 
δυϊστηῃ ἀπά οὗ βυτημοσ, δηά οὗ 411 ἴῃς 
βρίτἰ8 οἵ Ηἰβ Ἵγεαῖυγεβ ψν ῃϊ ἢ ἀγε ἴῃ ἴδα 
Βεάνεηβ ἃπὰ οὔ {πε εαγιῇ, ἴπε δῦγβδβεβ 
πὰ (6 ἀλείκηεββ, ενεπεὶᾶς δηὰ {πε Ἰἰρῆϊ, 
ἄανπι ἀηὰ ἀδὺ νος Ης Παῖῃ ργεραγεά 
ἰῃ τς Κπονήεάρε οἵ Ηἰβ Πεαγι." Οης 
τοίη αἱ ἔβεβε οἰτδιίοπβ δεγνε το Ὀτίπρ' 
οὐ ἰδ ἴπαὲ {πε δηρεῖβ ψεσε τησσεὶν 
βεινδηΐϊδ; κε ἴῃ6 ρηγβίοαι ἔογοεβ οὗ 
πδῖυσε Πα νεῖ ἀδρεπάεης δπά ρεσγίβι- 
οἷς. [Ι͂ἢ οοπίγαϑε ἴο {πεβεὲ αυδιϊτες 
δῖε ἴῃοϑβε δβοσὶεά (ο πε ὅοη. 

γες. 8. πρὸς δὲ τὸν υἱόν...» 
τῆς φυοιϊδίίοη Ὀείπρ τοι ΡΒ. χῖν. ἴῃ νυξίος 
τῆς Κίηρ ἱπ Οοά᾽β Κίηράοπι ἰ8 ἀεϑογίδεά 
ἰάελ!γ. ΤῊΣ ροϊπιδβίη ἴῃς φιοϊδίίου νυ ὨΙΟἢ 
τᾶς ἴξ τεϊενδηι το [πε υυτί τεσ 5 ρύγροβε ἃτα 
ἴῃς βοτρείοη οὗ ἀονείπέοκ απά ῥενῥείμεεν 
το τῆς ὅοη. Τῆς επιρμδίϊς ννογάβ, ἴποτα- 
ἴοτε, ᾶτὲ θρόνος, εἰς τὸν αἰῶνα, ῥάβδος, 
δηὰ παρὰ τοὺς μετόχονς σου. Ιἐ ποῖ 
τηδίϊεσς, τπεγοίοσε, ὑνῃεῖποσ ννε ἰγδηβὶδῖς 
μὰ ΤῊΥ ἕῆτοης ἰ8 αοὰ᾽" οΥ “Τὴν ἴῆγοπε, Ὁ 
(οά;,᾽ ἔος ἰῆς ροῖπι ἕογε ἴο ῬῈ αθιστηδά ἰ8 
ποῖ παι ἴῃς Μεββίδῃ 18 Ὠϊνῖπα, Ὀὰῖ τπαὲ 
Ηε μᾶβ ἃ ἴξσγοπε δπὰ δνεγδβιίηρ ἀο- 
ταὶπίοη. Δ εδβίοοι: δάορὶβ ἴπε τεπάδγϊην 
“ (οά ἰδ τῇγ τῇγοης,᾽ ἀηὰ Τοσηρᾶγεβ ΡΒ. 
᾿Ιχχὶ. 3; 188. χχνΐ. 4; Ρβ. χοι ὺ, χοῖ. σἵ, 2; 
Βευῖ, χχχ. 27. Ης {πίηκβ ἰξ βοδγοεῖν 
Ῥοβϑίδίε τπδὲ " αοά ᾽ οδη ὕῬε δά ἀγεββεά ἴὸ 
ἴῆς Κίηρ. Ψδυρῆδη, οἡ ἴῃς οἵπες μαπά, 
ΒΑγ85: “ Ενίἀεπεν ἃ νοςδῖϊνε. Οοά ἐς 
ἐὰγ ἐλγομε τοϊὶρϊ ροββί δἷγ βᾶνε Ὀεεῃ 8αι ἃ 
(ΡΒ. χῖνϊ, 1): ἐὰγ ἑᾶγοπε ὶς Οοά βεετὴβ Δῃ 
ὉηπδίαγΑΙ ρῆγαϑα. Αηὰ ἐνδεῆ ἰπ [18 ἤγδε 
(Ὠυπιδη) ἃ Ῥσλίοα τῆε νοσδῖῖνα ΨψουἹά 
οᾶυβα η0 ἀπῆουϊν (5. ἰχχχίϊ. 6; ]οῇπ χ. 
34, 35)." ὙΝεἶβ8 βίγοη σῖν δἀνοσαδίςβ [18 
οοηδιίγυςτίοη, ἀπὰ ϑρεδκβ οὗ ἴδε οἴδπογ 88 
αυϊε φίνεη ὑρΡ. εἰς τὸν αἰῶνα τ. 
αἰῶνος; “ἴο τῆς ἀρε οἵ (᾿ς ἀρε,᾽ “1οτ 
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θρόνος σου, ὁ Θεὸς, εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος 1 ῥάβδος εὐθύτητος ἡ 
ἸΑείε χ. 38. ῥάβδος 2 τῆς βασιλείας σου. 9. ᾿᾿ἠγάπησας δικαιοσύνην, καὶ 

ἐμίσησας ἀνομίαν - διὰ τοῦτο ἔχρισέ σε ὁ Θεὸς, ὁ Θεός σου, ἔλαιον 

ΚΡε. εἰϊ. 25. ἀγαλλιάσεως παρὰ τοὺς μετόχους σου. το. " Καὶ, “Σὺ κατ᾽ ἀρχὰς, 

1 Ἰηβεγί και ἢ ΦΑΒΌΚΕ"Μ, 17. 

ΤΕ. ἴῃ ΘΕ ΚΕΡ δ] ἴεγε οπιπ; ἡ ραβδος ενθ. ραβδος νἱ ΑΒΜ. 
ϑαντον ἴῃ '3)}ἘΕΒ; σὸν πῃ ΑὈΕΚΙΜΡ. 

ἐνεῖ ἀηά βνεσ," “το 81} εἰεγηϊτν." ΟΛ Ερᾷῃ. 
111, 21, εἰς πάσας τ. γενεὰς τοῦ αἰῶνος τ. 
αἰώνων, ἀπά τε τεχιεπὶ εἰς τ. αἰῶνας τ. 
αἰώνων. ϑ8εε οἴπετβ ἰη Ναυρπδη ογ Οοη- 
οογάδηςθ. “Τῆς δἱπὶ οὗ 411 {πεβὲ ναγίε- 
[68 οὗ ἐχργεββίοη 18 ἔπε βαηε; 0 πεᾶρ 
ὯΡ τηλ8868 οἵ {ἰπ|6 ἃ8 ἂἃπ δρρτγοχίπηδίίοῃ 
ἴο ἴδε ςοποερτίοη οὗ δἴεγη νυ " (νδυρπδπ). 
καὶ ἡ ῥάβδος τῆς εὐθύτητος 
ῥάβδος τ. βασιλείας σον. Τῆε 
688 βίγοη ᾽ν διϊεβιεὰ γεδάϊηρ [βεεὲ ποίεβ] 
Εἶνεβ ἴπε Ὀεῖϊίεγ δεῆβε : Τῇῆε βοερίγα οὗ 
τὴγ Κιίπράοπι ἰΒ ἃ βοδβρέις οὗ ὑργὶ ρῃίηαββ. 
Τῆς νεὶὶ! - διϊεβίεὰ τοδάϊπρ ρίνεβ [πε 
δ6ηβε: “Τῆς δοερίσε οἵ Ὀρτίρ ἵπεββ ἰ8 
ἴδια βοερίγε οὗ τῆν Κίπράοτῃ "΄. Τῇε ἐνεσ- 
Ἰλβιίηρς ἀοπιίηίοη δϑῆγπιεὰ ἰπ {πὸ ἰοσπηθγ 
εἶδιδε 18 πον ἀεοϊατγεὰ ἴο ὃς ἃ τὶ ρϊθοιβ 
ταῖς. Ατἡ δβδβυγδῆςα οὗ (8 ἰδ ρίνδη ἰπ ἢ ς 
τε ἔασῖποῖ διδιοπχθηῖ. 

νει. 9. ἠγάπησας δικαιοσύ.- 
νὴ .... “ΓΒου ἰονεάβε τὶρῃίεουβ- 
Ὧς85 δηὰ ἀϊάδι Παῖς ἰαννίεββηςβ8β, ᾿πετεΐογα 
ἀοά, τὔγ Οοά, ἀποϊπιεὰ πες νἱπ οἱ] 
οὗ μἰαάπεββ ἄῦονε ἰδγ ἐεϊϊονβ.᾽" Τῇε 
ποϊλίίοθ 8. νεγθαϊίη ἔοη ΧΧ οἵ 
8. χὶν. 8 [ἴΠε Αἰεχαπᾶά. ἰεχὲ τεδλὰβ 

ἀδικίαν ἱπ ρἷδες οὗ ἀνομίαν, 5ο ἴπαὶ τῃς 
δυῖμος υϑεά ἃ ἰεχὶ ποῖ ῥτγεοίβεϊυ ἴῃ 
Δρτεεηεηὶ νὴ Ὦ ἴπδὶ οἵ Οοά : ΑΙδεχ. υ. 
Νν εἶἰ88)]. Ὑπε δποίηϊϊπρ ἂδ Κίῃρ ἰ8 
Παῖς βαϊὰ ἰὸ ἤανε Ῥεεη τῇς τεβυῖς [διὰ 
τοῦτο] οἵ ἢΠἰ8 πιαηϊ εβίδιίοη οὗ αυ4]1|ε8 
Βικίηρ Πέτα τὸ τὰ ]ε 88 Οοά᾽β τεργεβεηίδιίνς, 
πᾶπιεῖγ, ἴονε οὗ τίρῃς δηὰ δαϊτεὰ οἵ 
ἰηϊφυγ. [ἀνομία ἰ8 υϑεὰ ἱπ τ ]οἢπ ἢ. 

, ἃἂ8 ἴδε βυποηυπὶ δἀῃὰ ἀεβηϊίοη οὗ 
ρτία. ἡ ἁμαρτία ἐστὶν ἡ ἀνομία. 

1ι 18 σοπιταβιςὰ ἢ δικαιοσύνῃ ἰπ 2 (ος. 
νὶ, 14, τίς γὰρ μετοχὴ δικαιοσύνῃ καὶ 
ἀνομίᾳ;) Ιἱ ἴ5 τῃε Μεβείδῃ᾽βΒ ἴονε οἵ 
τὶ μεουβηεββ 848 τηδηϊίεδίεῦ ἴῃ Ηἱἱ8 
εατῖηἷγ [ὸ νὨϊοἢ απείεῖεβ ΗἾπὶ ἴοὸ 8ο- 
νετείρηιυ. δθεός ἰ5 ἰάκεὴ δ8 ἃ νο- 
οδῖϊνο Ποῖα, 48 ἰῇ νεσ, 8, ΌῪ [υπεπΊδηπ, 
γεἶββ δῃηὰ οἰμεῖβ; δηὰ ὁ Θεός σον 88 
ἴτε ἀΐϊγεος ποπι. ἴο ἔχρισε. δ εβίοοιξ 
τϊπκβ ἰπδὲ δε ἔλαιον ἀγαλλ. τε- 
ἴετβ “ποῖ ἴο ἴδε βοϊεϊηπ δποϊμεϊηρ ἴο 
τογδὶ ἀϊρηϊον Ὀὰϊ τὸ τῃ6 ἐεβῖῖνες δποϊπιηρ 

ΟΠ οσοξδβίοῃβ οἵ τε]οἰςίηρ ". 80 ΑἸξογά. 
Βανι άβομ, ου ἴδε οἵἴπες μδηᾶ, βᾶυβ: “Α8 
Κίηρβ ψεγε ἀποϊπιδὰ ᾿νῆεη Ἵδ θὰ ἴο ἴῃς 
ἴῆτοπε, ἴτε ρῆγαβε τηεδῃβ τηδὰς Κίηρ᾽". 
80, ἴοο, ΝΥ εἰ88 δἀῃὰ νοη ϑοάεη. Βυὲ τῇς 
ῥϑβαϊπὶ ἰβ ποῖ 4 Ἴοογοῃδίίοπ οἷς, δυΐ δη 
ερ τα] απιίαπι ; τπς ερὶ Παϊδπιίυση, ἰπ- 
ἀεεὰ, οἵ με ἰάδαὶ Κίπρ, δυϊ 511}}} ἃ ἔεβιῖνα 
ταλιτίαρε βοηρ (νν. 10-17), ἴο ψὨΐοἢ ἴπῸ 
{εδβῖδ] ἀγαλ. ἰ8 Δρρτορτίδῖς. Τῆς 
οἷ! οὗ εχυϊιδείοη ἰβ τῆς οἱ εχργεβδῖνε οὗ 
ἰπίδηβε ἴον (εἶ. νεῖ. 15 οὗ τῆς ρββ]πη). 
Τῆε οηἱν οδ᾽εσςοη ἰο 818 νίεν 18. τπδὲ 
αοά [8 βαϊὰ το Ὀς (ες δποίπιος, Ὀυϊ 115 
848 ἰϊ5 ρδγβ]εῖ ἰῃ δ. χχίϊὶ. 5.; δηά 
τπτουρβους 5. χῖν. αοά ἰβ σοηβίἀεγοὰ 
{πε οτἱρίπαῖος οὗ τῆς μαρρίπεββ ἀδριςιεὰ 
(ο΄. νεῖ. 2). ΜΝΒεῖΒος ἴμε πιδύγίαρε τα- 
)οἰείπρβ ἂτὸ πεσε ἴο θὲ δρρΙϊεὰ τὸ ἴδε 
Μεββίδῇῃ ἴῃ ἴδ οὗ νν. 16 δηὰ 17 οὗ ἴπε 
Ρβαὶπὶ ἰ8β ἀουδιῖ!. ὙΒε νεῖθε ἰ8 οἰϊτεὰ 
ΡΙΟΌΔΟΙΥ ἔος ἴε βακεὲ οἵ ἴμε ποῖς οὗ 
ΒΌΡΕΠΟΓΠΥ οοηϊαϊπεά ἰπΠ παρὰ τοὺς 
μετόχονς σον. ἴη ἴδε ρϑ8δἷπ) {πε 
μέτοχοι τε μαγάὰϊν οἵπε Κίηρβ; γαῖ πεῖ 
ἴπε Τοοπιραπίοηβ δηὰ ςουπβειοσβ οὗ (ῃ8 
γουηρ Κιηρ. [π τῆς Μεββίδηϊς δρρί!ςᾶ- 
τίοη ἔπαν ἂτὲ βιρροβεᾶ Ὁγ ΒΙβςκ, Ρίεγοε, 
ΑἸογά, ᾿ανίάβοη, Ῥεᾶῖς, εἴς., ἴο ὃς τπε 
δηρεῖβ. [Ιΐ δβεεπὶβ ῥγείεγαὶς ἴὸ Κεερ [86 
τετπὶ ἰπἀεβηΐϊε 48 πα! ςαεπ ρεπεγα!υ ἴῃς 
ΒυρτοηδοΥ οἵ ΟὨγῖδὶ (ς΄ Ῥβ8. χὶν. 2). 
--ἰ παρά ““Ἑτοπὶ ἔπε βεῆβε οἵ (1) δεςξάδ, 
ῥαγαϊ δὶ ἐο, ςοτηεβ ἴμδὶ οὗ (2) ἐμ εονιῤαγί- 
80η τοΐέᾳ ; δπᾶ 80 (3) ἱἰπ αἀυαμίαρεοις 
ςοτηραγίδοη ὑπ, ριογε ἐκαη, δεγομά". 
ναυρμδη]. 

ψετ. το. ἴῃ νν. 10:12 ἴπε νυτίτοσ ἱηῖγο- 
ἄυςεβ Δποῖπεσ αυοίδιίοη ἔγοπιὶ ΡΒ. ζο2 (Ϊἢ 
ΠΧΧΟ τοῦ, 25-)). Τῆς ᾳυοίδιίοη 18 νεῦ- 
Ὀδείπι ἔγοτῃ ἴπε ΟΧΧ εχοερι τμαὶ σὺ ἰ5 ΠΠΠπεὰ 
ἴτοπι ἴδε ἈΠ ἴο ἴτε ἢτβι ρίδος ἴῃ τῆς 
δεπίεποεα, ἴος επιρῃαβὶβ, δηὰ [πᾶὶ ἃ 
βεοοηά ὡς ἱμάτιον ἰ8 ἱπδετίςἃ Δίξει 
αὐτούς ἰπ νετ. 12. ΔΝ ἴδε ἱπίτοάμο- 
ἴοτυ καὶ ΝΥ εἶδ υπάετβίδηἀβ πρὸς τὸν 
υἱὸν λέγει, 48 ἱπ νεῖ. 8. Ης [8 4150 οὗ 
ορίηΐοη ἴδδὲ ἴμε νυείξεγ οοῃβίἀδγβ ἴῃδὲ ἴῃς 
ψοτὰς ἡγε βροόκβη ΌῪ [επονδῇ ἀπά (πδὶ 
κύριε, ἰμετείοτα, ταῦβὲ Ὀ6 [86 Μεββίδῃ, 
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Κύριε, τὴν γὴν ἐθεμελίωσας, καὶ ἔργα τῶν χειρῶν σου εἰσὶν οἱ 1 Επα. 11. 6; 
2 Ρείεσ ἰἰὶ. 

οὐρανοί - Ι1. ' αὐτοὶ ἀπολοῦνται, σὺ δὲ διαμένεις " καὶ πάντες ὡς 7, το. 
Χχ. 12,13» 

ἱμάτιον παλαιωθήσονται, 12. καὶ ὡσεὶ περιβόλαιον ἑλίξεις 1 αὐτοὺς 2“ οἱ χἱϊ α: 

καὶ ἀλλαγήσονται. σὺ δὲ ὁ αὐτὸς εἶ, καὶ τὰ ἔτη σου οὐκ ἐκλείψουσι ᾿". 
13. "᾿ Πρὸς τίνα δὲ τῶν ἀγγέλων εἴρηκέ ποτε, “Κάθου ἐκ δεξιῶν μου, 
ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου ;᾿᾿ 14. " οὐχὶ 

πάντες εἰσὶ λειτουργικὰ πνεύματα, εἰς διακονίαν ἀποστελλόμενα διὰ 

8. ΟΧΟΣ; 
Μειιχχὶϊ. 
44; Ματο. 
χιὶ. 36: 
[μυς. χα. 
Ι τ Αο» 
ΠΕ 1 
(οι.  ΧΥ, 
25; Ερδ. 

20 
Ὁ ΡΕ. χχχὶν. 7, εἰ χεὶ. στ. 

ελιξεις ΑΒΌΞΚΤΜΡ, νυΐϊρ., ΝΗ ; αλλαξεις δ" Ὁ" 43, ΤίΒοἢ. 

᾽ Ἰηβετῖ ὡς ἱματιον ἢ ΦΑΒΌ", ἅ, ε. 
848 ἴῃε ἀρρεάᾶγδηςε οἵ ἃ ποπιοϊοιεϊευΐοη. 

Τηΐδ 18 ροβδβίδὶς, Ὀαϊ 11 ἴ8 ἢοΐ πϑοδδββασυ 
ἔοτ τῆς υδεϊποδίίοη οὗ τῆς Μεδδίδηϊς γεΐες- 
ξῃςδ. 18 ΤΟ ΠΠοννβ ἔγοτι ἴῃς οπαγάςιεσ οὗ 
τῆς Ρβδῖπι, ννῃϊς ἢ ργεάϊςἐβ [ἢ ας πιδηϊεβίδιίοῃ 
οὗ εδονδῇ 85 ἴῃς ϑανίους οὗ Ηἰβ ρεορῖε, 
ἄνθη τουρὴ τΠὶ8 πιᾶν ΟἿΪΥ Ῥὲ ἰπ τπ6 ἔδσ 
ἐυΐυτα (βεε νοσ. 13: “ὙΠοὺ Β841} αγίβε δηὰ 
Βᾶνε πιεῖου ὕροη Ζίοῃ. . .. 80 δε 
δΒεδίῃθη 8841} ἔδασ [6 πᾶτης οὗ ἴῆς ἴ[οσά, 
εἰς." Ρτοΐ. Β. ΝΥ. Βαςοη οὗ Υαῖε [88 
ἱηνεβεϊγαιεὰ τηϊ8 πιδίζετ αἴγεβῃῃ δπᾶὰ ἢἤπάβ 
τῆδι, 80 ἕλτ ἴτοπι τῇς δρρίἰσδεϊοπ οἵ ἴπεβαὲ 
νεσβ6β ἴο ἰῇ : Μεββίδῃ Ὀείῃρ δὴ δυάδοϊουβ 
ἱππονδίίοη, οὐ δνθῶ δοξίενεά, 8 Οαϊνϊη 
84 Υ5, “ Ρἷα ἀεβεςτίοης,᾽" “τῃς ρβδίπιὶ ἰἰβεϊ 
ν»Ὰ8 ἃ ἔλνουτγίτε γεβοσὶ οὐ ἴποβε γνῆο βουρδῃὶ 
ἰπ Ἔνεη ργε- ΟΒγίβείδη εἰπλεβθ ἔοσ ργοοί-ἴοχὶβ 
οἵ Μεββίδηϊς Ἂεβομδιοίορυ ᾿ ; αἷϑὸ τῃδὲ 
δννα ἤᾶνε βρεοϊῆς ενάεξηος οἵ [πε Δρρὶϊ- 
ολιίοη οὗ νν. 23, 24 ἴο ἴῃς Μεββίδῃ ὉΥ 
1ποβε ψὯο επιρὶογεὰ (ἢς Ἡεῦτονν οἵ βοπιῖς 
εαυϊναϊεπε ἐεχε ἀπά βηδιν ἀπᾶὶ Ὁ τς 
τεπάοτίηρ οὗ ΤῸΝ ἰῃ νεῖ. 24 (ΕΠ ρ 18} νοσ, 
23) Ὁ γεεῤοπάϊέ οἱ ἀπεκρίθη “Με ἢᾶνε ἴῃ 6 
ἐχρ]δηδιίοη οὗ μονν, ἰῃ ΟὨσίβιίδη οἰγοῖαϑ 
δὶ ἰεδβὲ, ἰῃς δοςερίςά Μεββίδηϊς ραββαϑε 
ςουἹὰ Ὀς πιδάς ἴο ῥγονε ἴῃς ἀοςιτίπε (δὲ 
τε Μεββίδῃ ἰβ πος οἵδεγ ἴὔδη ἴῃς ρτε- 
εχίβεεπε υνϊϑάοση οὐ Ῥζον. νἱϊ. 22-31, 
“ἸΒγοῦΡἢ  οτη,᾿ '᾿δοοογάϊηρ ἴὸ ουγδυΐποσ, 
νεσ. 2, “" αοά πιδάς ἃς νοτὶ 58." [Ιπάεςεὰ, 
νν»ὲ 8041] ποῖ Ὀς ροίπρ ἴοο ἔδσ ἱξ νι 
Βγυοε ΜῈ 8840: “11 18 ροββίὉ]6 ἴῃδὲ ἴδε 
ντῖϊες (οἱ ΗεὉ.) τεραγάςἀ τἢϊ8 ἑεχὲ (8. 
οἷϊ, 25-27) 8β Μεββίδηϊς δεοδυβε ἰῃ ἢἰ8 
ταϊηἃ ογεδιίοη ψγν88 ἴπε σοῦ οὗ ἴπε ρτα- 
εχίβιεης Ομ σῖδε, Βῖ 1 ἰβ ἐαυ4}}ν ροββι ες 
τῆδι Ὡς δϑογίδεὰ Ἵσγεβιϊνε ἈξΈπον τὸ Ομγίβε 
ουῖ οὗ τερὰᾶ ἃ ἴο {πἰ8 δηὰ οἵδε βἰ πα 
τεχίβ Ὀεϊϊενεά το Ῥε Μεββίαηϊς ου οἵδε 

οὐηά8." 9ὅθες Ῥχευϑομοη᾽ 8 Ζείἐσολγίε 
ΓΝ Ν. Τ. γψὲξεεηβολαέ, τροᾶ, Ρ. 280. 

ἴπ νν. 13 ἀπά 14, ᾿νε βᾶνε ἴῃε ἢηδὶ 
οοπίταβι θεΐννεθη [1 ρίαςςε οὗ πε ὅοη δηὰ 

ΝΟΙ, [ν. 

Τίδοδ. νυν ΚΙΜΡ οπιῖῖβ 88 ἃ ρίοββ. [ἐ 

τδῖ οὗ [ἢς δηρεῖβ ἰπ πυπιδη τεἀδετηριϊνε 
Ὠἰδίοσυ. τὴΐβ οοπίγαβε 8 οοπηεοίεά ὉΥ 
τῆς ἔογτῃ οἵἉ 18 βιδϊειηδηΐ νυ νεῖ. 5 (“"ἴο 
νὨϊοἢ οὗἨ τε δηρεῖβ, εἰς."). Ὑδπεῖς ἰΐ 
Ψ ΑΒ ἴῃε ρτεδίεσ ἤᾶτης ἴπδι νγὯ8 ἰπ απεβιίοπ, 
δεῖς ἴξ 18 ἴῆς Πίρῆγετ εἰδιίοῃ δηά ἑυμποιίοῃ. 
πρὸς τίνα δὲ κιτλ᾿ “Βυϊ το ψῆϊο ἢ 
οὗ ἴδε δηρεῖβ 888 Ηξς δἱ δὴν {πε βαϊὰ 
εν δ πρὶ] γίηρ παῖ τὸ [ῃς 50η Ηε μιδ8 
δβδί ἃ ἰξ, 85 18 ργονθὰ ὃν τῇς οἰϊδιίοη ἔγοπι 
ΡΒ, οχ. Οη 1818 ρβαὶπι (βεε ποῖε οἡ νεζ. 9). 
δὲςοπηδοῖβ [8 νοῦ. νυν νοτ. 8, δηὰ βίδπᾶβ 
ἴῃ τῆς τηϊγὰ ρίασε 48 ᾿τεφυςηεν ἴῃ οἰΔβϑίςβ 
ψν ἤδη ἃ ργεροβίτίου Ῥερὶπβ ἔπε βεηΐεηςα 
{μεούς νἱ"., 68, 2; Τπυς., ἱ., δ᾽; 55ρῆ., 
ὐοοί,, 764. ὅ8ες δχαπιρίεβ ἰἱῃ ΚΙοιζ᾽ 

ΜῬευανέμδ, Ὁ. 370). κάθον ἐκ δεξιῶν 
ον, 8ε6 νεῖ. 3; ἐκ δεξ. 5 ποὶ οἰΔβϑίοδὶ, 
αἴ ἐτεφαςηῖ ἰῃ ΗΠ] εηϊδεῖς ατεεΐκ, βεε τα- 

ἔετεθοεβ. ἕως ἃνθῶ. . .. “πε 1 8ες 
ταϊης ἐπ οπιῖεβ 48 ἃ ἰοοϊβιοοί ἕογ ἴὰγ ἔξεϊ." 
ὑποπόδιον ἰ8 4 ἰδῖες ατεεὶς ννοσὰ υβεὰ 
ἴθ ΟΧΧ ἀπά ΝΙΤ. Τῆς ἤρυτε ἀτοβε ἔγοσῃ 
τῆς ουδβίοπι οὗὨ σοπαμετοτβ τεξετγεὰ το ἴῃ 
7οβῃ. χ. 24. Ηετε τὲ ροϊπίβ ἴο ἴῃς Τςοπ)- 
Ρἰεῖε βιυργεσιδον οἵ Ομείβε. ΤΉ διἱδιπεά 
βονεγείην 18 ἴῃς ραυρε οἵ [6 Ὑγοτ ἀ᾽ 8 
ςοηβυτητηδίίοη. ΤῊς Ποτίζοῃ οὗ πυπιδῃ 
βίου 8 ἔπε ρεγίεςϊθά γυ]ε οὗ [εβὺ8 ΟΠ γίβε. 
118 τῆς επὰ ἔος ψὈοἢ 4] ἐπί ρ5 ἅγε ποὺν 
ταλκίηρ. νθεσεαβ ἴδε δηρεῖβ ἃτα δὰ τπῸ 
δδεπῖβ ΨΠοβε ἱπβεέγιτηεπίδ 1 18 υδεὰ ὉΥ 
αοὰ ἔος ἴπε διγίμδεγαπος οὐ τπἰβ εηά. 
οὐχὶ πάντες εἰσὶ λειτουργικὰ 
πνεύματα. ... “Ατα ἴπεγ ποῖ 8]] 
ταἰηἰ βιεσίη βρίγ 8 βεηξ ἔοσε [0 βεῦνε ἴοσ 
πε β6κε οἵ ἴῇοϑε ννῆο ἃγε ἴο οδίδίῃ 
δαϊναιίίοη δ" Ὑπὸ πᾶνε πὸ διυποιίοη 
οὗ τυῖε. Ὀυϊ αὔε αἰτεοιεᾶ ὉγΥ 4 Πίρῃαογ 
ΜΠ το ρῥγοπιοῖα τῆς ἱπίετεβίβ οὐ ἴποβα 
ΨὴῸ δῖῈὲ ἴο ἔοτπη ΟἾτίβι 'β κΚίπράοτῃ. 
ΤΗΐ5 ἰδ ἴσιο οἵ αἰἱΐ οὗ [πὶ [πάντες] νν»ῆδι- 
νεῖ Ὠίογαγοῦίεβ τπετς ὃε ἀιηοης ἴπατη. 
λειτονργικὰ, οὗ, ν. 5. λειτουργός 
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τοὺς μέλλοντας κληρονομεῖν σωτηρίαν ; 

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ Ι΄. 

11. 1. Διὰ τοῦτο δεῖ 

περισσοτέρως ἡμᾶς προσέχειν τοῖς ἀκουσθεῖσι, μή ποτε παρα- 

ΜΠ [18 σορπαίεβ Ὧδ8 οοπῖε ἴο ΡΪΑΥ ἃ 
ἴατῦε ρᾶζὶ ἴῃ δρἼο[εβίδϑεὶσαὶ ἰδῆρσυλρε. 
[τ [5 οὔ σίηδι!ν “ἃ ρα ]ς βεγνδηῖ᾽" ; ἔγοπὶ 
λεῖτος,Δη υπυϑεὰ δά)εςτίνε οοηπεοιεά ν᾿ 
λαός, πηεδηΐπρ “ννπδὶ Ὀεΐοηρβ ἴοὸ τε 
Ῥεορίςε᾽ δηά ἔργον. Ιἰ οσςυτβ ἔγεαυ μον 
1π υχΧΧ, βοπηεϊίπχεβ ἀεποκίηρ με ΟΠ ς 4] 
ΨΠ0 αἰτεπάβ οἡ ἃ κίηρ ([ οβῇ. ἱ. 1), βοπλε- 
{ἰπιὲβ δηρεΐβ (8. οἰϊὶ. 21), οοπι οἷν τῆς 
Ρτίεδιβ δηὰ [μενίτε8 (Ν ἢ. χ. 30), οἱ ἱερεῖς 
οἱ λειτουργοί, ἀηὰ 15. ἱχί. 6.ἁ. ἴῖπ ΝΙ͂Τ. 
ἐξ ἰ8 υϑεά οὗ ἴΠο86 ννῦο γεηάθ βοσνίος ἴὸ 
ἀοὰ οτζ ἰο ΟΠτῖβε οἵ ἴο τηεη (ο, [μερίπε᾿ 8 
Μικέσέενς 07 7ε5μ5 ΟἈγίδέ, Ρ. τ26). εἰς 
διακονίαν ἀποστελλόμενα, ρτε- 
βεηΐ ραᾶγί., ἀεποιίηρ σοπίϊηυουβ δοίίοη. 
“Θεηῖ ἐοτίδ ᾿᾿; τπεγεΐοτε 88 ϑεγνδηῖβ ὈῪ 
ἃ δίρδεν ροννεγ (οἷ Αοὶβ ἱ. 25, διακονίας 
ταύτης κ. ἀποστολῆς). Διακονία οτίρίη- 
ΔΙ πιθᾶηβ τῆς πιἰπίβίγυ οὗ ἃ Ὀοάγ β8εγνδηῖ 
οσ ἰδ0]ς βεγνᾶηΐ (οὖ [κυκε ἱν. 30; Μαγκ 
ἰ. 13, οἱ ἄγγελοι διηκόνουν αὐτῷ) ἀπά 
8 υδεὰά τπτουρῆους ΝΟΤ. ἔογ πιϊπί βῖγυ 
ἷπ βρίτίτυδ] τπίηρθ. μέλλοντας 
πυρῆς αἰπιοϑὲ 6 τεηάεγεά “ἀεβιίπεά " 
ἂἃ5 ἴῃ Μαῖϊ. 11]. 7, χὶ, 14, χνί. 27, χνὶϊ. 12, 
εἴς. κληρονομεῖν, δε6 Οἡ νεῖ. 4. 
σωτηρίαν ἰη ἴδε οἰα85ἰς5 πιοδηβ εἰἴπαγ 
Ργεβεγνδίίοῃ οἵ ἀεϊϊνειαηος. [ἢ Ν.Τ. τῆς 
ννογὰ παίυγα!ν οᾶπια ἴο 6 υϑεὰ 85 ἰῇς 
βαπιὶ-ἰεομηΐοαὶ ἰετπὶ ἕο τῇς ἀε]ἑνεγάπος 
ἴτοπὶ βἰπ ἂηὰ επίγαδηςς ἱπίο ρεγπιδπεηΐ 
ψνεἸΠρείηρ εἤεοιοά Ὀγ ΟἩτίϑι. ὅες [υκε ἱ. 
7ι, 77; ]οὨπ ἱν. 22; Αοςἴβ ἱν. 12, χνΐ. 17; 
οι. ἱ. 16, εἰσ. ἴηπ ἰΐ. 3 ἴῃς βαϊνδιίοῃ 
τείειτεά ἴὸ ἰβ8 ἰειτηξὰ τηλικαύτη. ΟΛ 
Ηοοΐκεγ᾽ 8 ουὐΐθυτγει, δ εοῖσς. Ῥοΐ., ἱ., ἵν.. 1, 
δηὰ 8. ΟἹίνες οᾶσε {π͵|δυοτε ϑομγπαίῖ, 
753:., 1903, Ρ. 223) : “Ιΐἴννα ἂσε ὀρεῆ ἴο ἰη- 
βπεπος ἔγοπι εδοῦ οἴδες ὈῪ ποη-σογρογθαὶ 
ταεϊμοάς, πᾶν ννε ποῖ 6 ὀρεῇ ἴο ἰπήμεπος 
ἔτοτι Ὀείη 8 ἰῃ ἀποίμετ γερίοη οἵ οὗ δη- 
οἷδπες ογάεσ ὃ Απὰ ἰΐ 8ο, πῦᾶὺ ννεὲ ποῖ ὈῈ 
αἰάεά, ἱπβρίγεά, συϊάεά Ὀγ ἃ οἰουά οἵἉ νἱῖ- 
Πεβ868--ὔοῖ τυ 68868 ΟἾΪΥ, Ὀὰϊ Πεῖρετζθ, 
Αρεηῖβ ἴἰκὸ ουγθεῖνεβ οὗ ἔπε ἱπηπηδηθηῖ 
αοά δ᾽ Οἡ ριλτγάϊδη δηρεῖϑ, βες μι εβ᾽ 
Βοοὶ 9 ),μδιίεες͵, Μουϊίοη ἱπ ζ΄. Τ΄ 5., 
Αὐρξυθὶ 1002, ἀηὰ Εορεῖβ᾽ δὐϊίοη οὗ 
Ασίβίορῃ., Εοοΐσς., οορ, ἀπά τῆς Οτρῃῖς 
Ἑταρστηεπῖ αυοϊςά Ὀγ ΟἸεπιεηι (δέγορ., ν.) 

ῷ δὲ θρόνῳ πυρόεντι παρεστᾶσιν πολυ- 
χθοι ἤΑγγελοι οἷσι δέριλε βροτοῖς ὡς 

πάντα τελεῖται. ΟΥΛ, ΘδικΚεβρεᾶγε᾽ 8 
“Αηρεῖβ δηὰ »πἰκἐδέεγς ΟΥ̓ σγαοό ἀείεπὰ 
8. 
ΟΠΆΡΤΕΚ ἴ1.---ῆν. 1-4.- Ετοπὶ τ ΐβ 

Ριονεὰ 5βυρετίοσιν οὔ {πε ὅοη ἴο δε 

Δηρεῖβ ἰῃς ντίϊες ἀεάυσεβ ἴῃς τναγηΐῃ, 
παῖ περίεςι οὗ {πε β8αἰνδιίοῃ ργοοϊδί πη 
ὉΥ τε Ιμοτὰ Ηἰπιβεῖῖ δηά διιεβιεά ὉΥ 
ασοὰ ἴῃ πηίγαοϊεβ δηὰ ριβ οὗ {πε Ηοὶγν 
αμοβὲ νΜ}} ἱποὺγ Βδανίες ρυηιβῃπιεπὶ 
ἴλη ἴῃδὶ πο ἢ γὰ8 ἱπῆιοιεά ὕροη 

Διὰ τοῦτο: “οῃ [ἢ 8 Δ0- 
ςουηῖ,᾽" Ὀεοδυβε αοὰ πᾶβ ποὺ βροκβθῃ 
ποῖ τπγουρ ρῥγορμεῖβ οὐ δηρεῖβ, Ὀαὶ 
ἐπτουρῇ 4 ϑοη. δεῖ. .. ἡμᾶς: “Με 
τῆυδὲ γίνε ποῖα δχοεβδῖνα ἢεεᾶ ". 
“ΑἸΟῚ αείταγ νεγῦο ὀφείλειν ἀεδόγέ : Ὦϊς 
δεῖ οῤονίεί. 1ἰὰὰ ἀϊοῖς οδίἑραέξίοπενε : 
δος, υγρδηβ ρεσγίου πὶ"; Βεηρεῖ, 80 
4180 τεπιᾶγκβ οὔ 1 (οζ. χί. το, ὀφείλει 
ποίδι οὐ ραϊίοπεπι: δεῖ περεβϑί δίς; 
ἱΠπ4 τιογαῖε εϑὲ, πος χυδβϑὶ ρῃγϑβίουτα ; 
αἱ ἴῃ νεγηδουᾷ, τνῖς βοϊϊδση υπὰ πκάϑϑβεη ᾽ν. 
Ηξετα τπεη ἰὰ 18 ἴπε Ἰορίοαὶ πεοθδδιῖν ἴμδὶ 
ἰ8 Ργοπιίπεηι. περισσοτέρως [58 ἴο 
θε Ἰοἰποά ποῖ νυ δεῖ 48 ἴπ Ψυ]ρ. (ἀπά 
Βεηρεῖ), “᾿αἀϑυπάδπειιβ οροτγίεξ οὔϑβεῖ- 
ναῖε," Ὀὰυῖ ἢ προσέχειν. ΤὮε δάνετο 
Οσουτϑ ἴῃ χἰϊὶ. 19 ἀπά εἰχ {ἰπηθ8 ἰῃ 2 Οος, ; 
{πε δά. γεχυςηιγ ἴῃ Ν.Τ.. περισσοτέρως 
[περι ρω4] οὐουτβ ἰπ Ὠοὰ. 51ς., 
ΧΙ. τοϑ, τὰ περ. εἰρ' ένα; 4180 ἴῃ 
Αἰδεπδδιβ, ν., Ρ. 192 ΚΒ. κ' περιτ. 
κεκόσμηται. Τῆς οςοπηραταῖίνε ἰ8 ἤδτα 
υϑεὰ ΜΠ ταΐεγεπος ἰοὸ πε ρταδῖεγ δῖ- 
ἱεηπτίοη ἄμε ἴο ἔπε τενεϊδείοι ἴπδη [ἢ ἴἰ 
μά θδεη ἀεϊϊνετεὰ ὉΥ οπε οἵ 1658 ροβὶ- 
τἰίοα. Αἴίο Ν εγοεῖ!. βυρρεβιίνεῖϊγ, “ Οὐδτε 
Δουπάλπείϊυβ.. .. Νοηῆς εἰ [Δ Ὀεὶ 
βυηιὶ εἴ ἰδία" Ηἰβ ἀηβϑινεσ δείηρ τῃδὶ 
ἴποβα ννῆο δά Ὀεεη Ὀτουρῆς ἃρ ἴο 
τενεγεπος τῆς ΟΟΤ. πιῖρῃς ὃς δρῖ ἴο ἄἀε- 
ϑρίβε τῇς πεν τενεϊδιίοη. προσέχειν 
Ὥδνοῦ ἰῃ ΝΙΤ. δηὰ οὐἱὺ οὔςε ἱπ υχχ 
(]οῦ νἱϊ. 17) α8 τῆς δάάεά τὸν νοῦν 
αβ4] ἰη οἰΔββϑίσβ. Α8 προσέχειν 8 (οΠ|- 
ΤΩΟΉΪΥ υδεά οὗὨἉ Ὀτίησίὶπρ 4 βῃϊρ ἴο ἰδπά, 
118 86η85 πΊΑΥ ἤπᾶνε βυρρεδίεὰ ἰδε 
παραῤῥνῶμεν. ἡμᾶς, ἱποϊυάϊηρ Πιἰπι- 
8βεῖξ, Ὀυξ τηεαπίπρ ἴο ἱπάϊοαιε 41} ννῆο 
ἰη ἴπεδε ἰαϑὲ ἄδυβ πδά μεαγὰά ἰῆς τενεῖδ- 
τίοη οὗ ΟΠγίβι. τοῖς ἀκουσθεῖσιν: 
“16 τπϊηρ8 Βελγά,᾽ τἢς ρτεαὶ βαϊνδιίοη 
ἢγϑὲ ργεδςοῃεά ὃγ τῆς [,οτά, νας. 3; οἷ Αςι8 
νι, 6, χνὶ. 14. Ης πιοδηβ το ἀϊϑοῖοβε ἴῃς 
βἰφηίβοαπος οὗ ψῆδι τπεν πᾶνε αἰτεδὰν 
μεαγά, ταῖδεγ τπδπ ἴὸ Ὀγίπρ ἔογνναγά πεν 
τὰ. μὴ ποτε παραῤῥνῶμεν: 
“681 αρῖν ννς ἀγα ἀννᾶυ". μή ποτε, 
8ἃ85 ΗἩοορενεδῃ βῆονβ, ὁσουζβ ἰη Ν.Τ. δ5 
τοὸ πὸ φμαμο Διὰ 4180 ἃ8 τα "6 ὕζογίε; Ὀαὶ 
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2. "εἰ γὰρ ὁ δι᾽ ἀγγέλων λαληθεὶς λόγος ἐγένετο « Ὅευι. 
βέβαιος, καὶ πᾶσα παράβασις καὶ παρακοὴ ἔλαβεν ἔνδικον μισθα- ἀκῶι νἧ: : 
ποδοσίαν, 3. " πῶς ἡμεῖς ἐκφευξόμεθα τηλικαύτης ἀμελήσαντες διῤίή υ. 
σωτηρίας ; ἥτις ἀρχὴν λαβοῦσα λαλεῖσθαι διὰ τοῦ Κυρίου, ὑπὸ τῶν 

Ἰ παραρνωμεν ννἱῖμ ΑΒ" ΨΡ, 17, 47, 115. Βίεείς ἔδνουτβ (ἢς ΤΕ. 
τὰς οτπηβ σίνοη ὃγ Ν εἰς ἢ. 

ἰπ οἰδυδεβ Ἴχργεβϑίηρ Δρργεμεηβίοη, 88 
δεῖ, ἰξ οπ αἰνγαυβ ὃς τσαπάεγεὰ “δὲ 
Ῥεζοδδηος "0. [“ἴη Ηεεηίβεῖς ατεεῖς 
μήποτε ἰῃ 4 ρτίποϊραὶ οἴδυβε τηδδῃβ 
ἐΡεΙΠαρβ,, ἰπ ἃ ἀερεηάεηὶ οἴδιιβε “ ἱΐ 
Ῥετοδδηςς;᾽ “1 ΡοΟΒβι ὈΪγ,, " ΒΙ458, Ρ. 212. 
περεῤῥνθμον πά δοζγ. βιιδ]. ραβ8. 
ὙΠ πουΐεῦ τηεαηϊηρ) οὗ παραῤῥέω, 1] 
ονν δεδβίἀε οζ ραϑῖ; 45 ἰῃ Χϑη., ὕγγοῤ., 

ἷν. 52, πιεῖν ἀπὸ τοῦ παραῤῥέοντος 
ποταμοῦ. Ηδεηςεο, ἴ0 5110 ἀϑιᾷε; δ8 ἰπ 
8οΡΆ., Ῥλέϊοεί., 653, οὗ Δῃ Ἄττον 5] ἱρρίπρ 
ἕτοτα ἴπε χυΐνετ ; ἴῃ Χεη., 4παδ., ἵν. 4, οὗ 
8Π0Ὲ δι ἱρρίηρ ο᾽; ἘΠΙΔη, Ρ. Η., 11. 30, 
οἵ ἃ οοῦγβε δίοσυ ΠΒΘΑΒΟΠΑΌΪΥ βἰρρίηβ 
ἰπῖο 4 ἀϊβοσεεῖ Ἵοηνογβαίίοη; δπὰ ἴῃ 
τηεάϊςοα] νυτίτεγβ, ἐγεαυθηεῖν οὗ ἐοοά 5]}0- 
ἱῃρ δϑὶὰς ἱπίο ἴδε νήἡηάρίρε. Οτίρεῃ 
Οομένα Οείσμνι, 393) β88γ8 (Ὡς τηυϊιτάς 
πεορὰ ἤχεὰ ποῖν ἄδυβ, ἵνα μὴ τέλεον 
παραῤῥνῇ, “᾿ἴπλὶ (ΠΕῪ πιᾶῪ ποῖ αυἱϊα 
ποι τ ΠΟᾺ ἘΣ 880 ΤῊΝ ἣν ἦν χὴν 

παραῤῥνῇ σὸν ν βουλήν. 
᾿ γες. 2. εἰ γὰρ Ν ἀγγέλων λαληθεὶς 
λόγος. . .« . Αη ἃ ἡογῆογέ λτρατιεπὶ ἀ6- 
τίνεά ἰτοπὶ ἴδε ποίοτίουδίν ἱπενίεα δῖα 
οδλσγδοῖεσ οὗ ἔπε ρυπίβῃπηεπε ΜὨϊοἢ ονεῖ- 
τοοῖκ ἴποβε ννῆο ἀϊδτεραγάεδ τς [ἅνν. 
“Τῆς ψοσγὰ βροκεὴ τῆσουρη δηρεῖβ᾽ ἰ8 
τῆς 1ἅνν, ἴῃς οπαγαδοίοσίβεςς δηᾶ ἔυπᾶα- 
τΏΘΠΙΔ] ἔοστη ὑπάες το ἴδε οἱ τε- 
νεϊλιίοη παὰ Ὀεεη πιδᾶάς. ὍὙῃὲ Ὀεϊεῦ 
ἴδδι δηρεῖὶβ τηεάϊαιςαά ἴῃς [μἂνν ἰ8 ἐουηά 
ἴῃ Ῥευς. χχχίϊ!. 2; Αςἐβ νἱϊ. 53; 6Δ!]. 111. 
19; ]οβερῆυβ, 4π"πέ., χν. 523. ἐγένετο 

βαιος: ““γγονεά ιελάξαβι," ἰηνίοὶ- 
δδϊε, Πεϊά γοοά; 48 ἱπ ἔοχῃ. ἱν. τό, οὗ 
ἴδε ῥτογηἶῖβε εἰς τὸ εἶναι βέβαιαν τὴν 
ἐπαγγελίαν. Τῆς βδῃοιίοηβ οὗ ἔπε ἰανν 
ΨεῖῈ ποῖ ἃ πιεῖ ὀγμέω»Ἠ γμίνιεη. Τηΐβ 
Δρρεατεάᾶ ἴῃ ἴδε ἴαδλοι (δαὶ πᾶσα 
παράβασις . .. “ΘΝΕΙῪ ἰγδηθθτεβ- 
ϑίοῃ δηὰ ἀϊβοδεάϊεπος", παράβασις ἰ8 
ἐγαηβρτεβδίοη οὗ ἃ ροβίζἷνε ςοπηδηά: 
παρακοή ἰ5 ἐῃ χαν ἴο οὔαγ. ἀτοιίυ8β 
τεηδετβ παρακ. δγ “Ποπιίυπιδοία ᾽ ὙΠ ἢ 
ΤΩΔΥῪ ὃς ἰηνοϊνεά; δυϊ Βδῆπιε ἰ8Β τρις 
ἰῃ δὶ8 ποῖς “"ποῇ σοτηπιῖβϑα βοίυτη, βεὰ 
οπΐββα εἰίαπι", Τῆς ἱπβιςξίοηβ, ννμοῖπος 
οὐ ἱπάϊνίάυλὶβ, ἃ5 Αοῆδη, οσ οὐ (δε 
“Ὑοῖς ρεορίς, 88 ἴῃ ἴδε υἱ]άδγηεβ8- 

Ὁ χὶϊ. 25; 
Μεαῖιῖ. ἱν. 
17; Μεῖς. 
ἱ. 14. 

8566 [80 

ξεπεγδιίομ, ννεσα “ἃ ᾿υδὲ τεσοτήρεηβα," 
ποῖ ἂπ δδισαγυ, οὐ Ὄχοαδββῖνας ρυῃίβῃ- 
τῆεη. Εογ μισθαποδοσία ἰοδὶ 
νει ἴογβ. ι.868 ία. 
ες. 3. πῶς ἡμεῖς. . . . “ον 5841] 

ν-ε"--ἰο ψὙποπὶ ἀοά 848 βροκεη τὨγου ἢ 
ἴῃς ὅ80η, ἱ. 2---" εβοᾶρε (ἔνδικον μισθ. 
Ρ[ῸΡ: πῃ ἤπαὶ Ἰυάρτηεηϊ, 85 ἰη χ. 27) ᾿ἢ τα 
να περίεοιῖεά (ἴῃς δοτίδι ἀμελήσαντες 

βυρρεοβεηρ ἐμαὶ 1 ἰ8 Ἰοοκεὰ δ ἃ8 ἃ 
ὙνΠ0]6) 80 ρτεαῖ ἃ βαϊναιίοῃ ᾿"--- ἴῇε βαῖνα- 
τίου ὨΙΟΒ ἐογπηεά ἴδε πιδίη βεπιε οὗ 
ἴῃς πον τενεϊδιίοη. Τῆς πιεδηίηρ οὗ 
ἀμελήσαντες ἰ5 δεδὶ {Πυβιγαϊεὰ Ὁγ Μαῖι. 
Χχίϊ. 5, ψ Ώοτα ἰἰ ἰδ υϑεἃ οὗἩ ἴποβε Ψο ἀϊ8- 
τερατάεἃ, οτ (ἰτεδϊεὰ υνἱτἢ οοπίεπιρι, ἴῃς 
ἱηνιϊατίοη ἴο τῆς πιατσίαρε-δαρρεσ. Τῆς 
δαῖτ ἀπὰ ἄδηρει οὗ 80 ἀοίηρ ἅτε ἱπ ῥσο- 
Ῥοτγιίοῃ ἴο ἴπεῈ ρτεδίῃςβϑ οἵ ἴῃς δηπουποε- 
ταεηΐ, δηᾶ [8 5 πο ἰοηρεῖ οὗ αν πὶ οὗ 
Π|6, φ'. 2 Οος. ἐϊϊ, Ὑῆς νογά πονν βροκβθῃ 
ἰ8 νΑΒΕῪ τῆοσς ρίοτίοιιβ ἀπά πιογε ἔα] 
Ἔχργαβϑῖνα οὗ ἰῖ8 Αὐἴποσ τπλη ἴῃς [ἅνν, 
ΦΝοη εταξ ἑαμέα βαῖυβ ἰῃ Ν᾿. Τ., ᾳυδηΐα 
εβὲ ἱπ ρταῖία αυδπὶ ΠὈεὶ δ]υ8Β ΠΟΡΪ8 
δέει!" (Ατῖο Ψ τος"). Τῆς “ ρτεαῖ- 
Ὧ688" οὗ ἴῃς βαϊναιίοη ἰ8 ἱηνοϊνεά τη πα 
ξιελίηθββ οἵ Ηἰπὶ ννῆο τηεάϊαϊαβ ἰΐ (1. 4), 
οὗ πε τηεϊμοά επιρογεὰ (11, 10), οὗ τῃς 
τεβι 118, Ἔα") 808 μηδ δτουρδῖ το σίονν 
(1. το). Βυξ οηε τεΐεναπε δβρεςῖ οὗ 1ϊ8 
δτιεδίπεββ, ἴδε βουτῖοα δηᾶ ρσιυδγαηίεεὰ 
ἐγ οὗ 118 ῥγοοϊδπιδιίοῃ ἰβ τηϊτοδυςοὰ 
ὈγΥ ἥτις, ψὨϊο Βετε σεϊδίπβ 118 Ῥσορεῖ 
ᾳυα!ταῖῖνε βεηβα δηὰ πιὰ ὃς τεπάεγεά 
“ἸΔβυηυοἢ δϑῖς.. ἡ “18 οὔ]εςὶ ἰ8 ἴο 
ἱπιγοάυος ἔῃς τηεπεΐοη οὗ ἃ ομαγαδοίεγίβες 
π211Υ, Ὑν Ὡς ἢ ἀχρί αἰπβ οὐ ἐπ ρμδβίβεβ 
α τηΐηρ ἰῃ ᾳυεβείοη ᾿"᾿ (ναυρμαη). [ἐ 

ψγ»ὰ5 πε (τυβινογΠίπε88 οὗ ἴῃη6 Πα τὰ- 
νεϊδιίοη οὗὨ βαϊνδίίοη νυν μὶςῃ τῆς Ηεῦτεν 
Μετ δαρίπηϊηρ ἴο αυεδείοη. Τῆς ἰανν 
δά ρτονβά [18 να] ἀϊον ὈῪ ρυηὶβμίηρ ἴγᾶπβ8- 
δτεββοσβ δυϊ ἴῃς πιδήεβίν δηά ςεογίδίην 
οἵ ἴδε γεςεηΐ ργοοϊδπηδέοη ψεγε ἀουδεξαϊ. 
Ὑπεχείοσε τῆς ντίτεσ ἰπϑίϑιβ τπδὲ ἰξ ἰδ 
ΚΝ ρτελῖ," δηά 1]υβίταίεβ ἰΐ8 ἔγιβί- 
ννοσ  Πίπεβϑ ὉῪ δά ἀυςίηρ ἴμεδβε ἴῆτεε ἔεαῖ- 
ἴτε: (1) [18 οτἱρίπαὶ ῥτοοϊδπιδίίΐοῃ Ὁγ 
τῆς Ἰνογὰ, (2) ἰϊ8 σοηβτετηδίίοη ὉῪ ἴποβα 
νὯο πεατὰ Ηἰπι, (3) [18 πιϊταςυΐοιιβ ςετιϊ- 
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- ἘΑρ ον ἀκουσάντων εἰς ἡμᾶς ἐβεβαιώθη, 4. " συνεπιμαρτυροῦντος τοῦ Θεοῦ 
ἡ 6, εἴ σημείοις τε καὶ τέρασι καὶ ποικίλαις δυνάμεσι, καὶ Πνεύματος ᾿Αγίου 
χίν. 3, 
χίχ. τα; 
τ Οος. χὶϊ 
4.7.11. 

Βοδείοπ ὉῪ αοά. [ΤἼΐβ ἰ8 ποῖ ςοπῖσγα- 
ἀϊςιεά Ὀγν ΒΙΘεκ'Β “ 48 τηλικ., ἰδηΐδε 
κα! βαυς 84] 18, νογυνεῖδβε ἂπ βίο β ̓νοῦ] 
τος δυ!Γ ἀδεη ἡδομίοϊχεπάεη τεϊαίνεη 
8αῖΖ," ποῦ Ὀγ ΝΥ εἰββ᾽ "" Πδβ ἥτις Ὠδηρί 
ψεάοσ φργαςμ θα ὩΟΟὮ 880] ἰςἢ τηϊὶ τηλικ. 
Ζυδδιηγηεπ.} ἀρχὴν λαβοῦσα 
λαλεῖσθαι, [1ἰ: “Βανίης τερεϊνεὰά ἃ 
Ὀερίππίηρ ἴο ὃς βροίκδῃ ᾿᾿ ΞΞἙ ""μανίηρ ὃε- 
δυη ἴο δὲ βροκεη," ΟΥἩ “ΨΈΙΟΝ νν88 ἢσϑι 
Ῥτοοϊαιτηςὰ ἡ. ἀρχὴν λαβ,, ἃ οοπιτηοη 
Ῥῆγαβε ἰῃ ἰαΐεγ ατεεῖς, βεε ϑιερῃδπυβ πὰ 
ννειδβιεὶπ. [ἢ Ῥοϊ γδίι8 οὗ ἃ νγᾶσ “ τακίηρ 
118 τίϑε"Ἁ, [ἡ 2] ἰδη, Κ'. Η., ἰϊ. 2,38. πόθεν 
τὴν ἀρχὴν ἔλαβεν ὅδε ὁ νόμος, ἐρῶ. Ιε ἰΒ 
υδεὰ δεῖε ἴο ἰπάϊςαϊς ντῃ ῥγεοϊβίοη ἴῃς 
οτἱξὶμ οὗ ἴδε ῥγοοϊασηδιίοη οὗ ἴδε γενεῖδ- 
τίοη δἀδουῖ ψ δῖος παν τὲ ἔεαϊίηρ υη- 
ςεγίδίη. λαλεῖσθαι τείετβ δαοκ ἴο νεσ. 
2 ἃπὰ δἶβο ἴο '. 1. διὰ το Ὀε ςοπηεςιεά 
ἢ ἀρχὴν λαβ.; ἴὶ 16 υϑεά ἱπβίεδά οὗἁ 
ὑπὸ Ὀεοδυβε αοά ἰβ τπτουρπουῖ νἱεννεά 
8 ἴδε υἱἹείπχαῖς βουτοε οὗ τενεϊδιίοη. 
τοῦ Κνρίον, “τῇς [οτά " διργεπὶα 
ονοῖ ΔΏρε 8, ἀηὰ ννῆοϑε ργεϑεηΐ εχδϊϊδιίοη 
τεῆεςῖβ ἀϊρπὶγ δἀπὰ τγυβιννοτΠίποβ8 οα 
τῃς τενοϊδιίοη Ης πχδάθ ψνἢ1]6 οα βαγἢ. 
Τῆε βαϊνδιίίοη νυν ϊςἢ ΤΠ ΕΥ τα ἰεπιριςά ἰο 
περίεοι νὰ δὲ ἢτγβὶ ργοοϊδίτηβσὰ ποῖ ὉγῪ 
Δηβεῖ8 βεηὶ ουἱϊ [0 πιιηϊδίεσ, ποῖ ὉΥ 86ῖ- 
νδηΐῖβ οὐ ἀείερψαϊεβ ψνῇο τηΐρῇῃι Ῥοββί Ὁ ν 
ταϊραρρτομιοῦά τῆς τηδββᾶσε, δυϊ ὉΥ (δε 
Ιοτὰ Ηἰπγβεῖζ, ἰὸς ϑυρτεηθ. Τῆς βουγος 
ἴδεπ ἰδ υπαυεβείοπδοϊγ ρυτε. Ηδβ {με 
βίσεδτ Ὀδεη ςοπιδηγίπαϊεά ὃ Αοὰ ἐδϑι18ῆε8 
ἴο [8 ρυτί[γ. ὙΠετε 18 ΠΥ οπα ᾿ἰπῖκ Ὀ6- 
ἵννδεη ἴῃς ἱ,οτὰ δηὰ γου, ἔμεν ἴπαὶ πεαγὰ 
Ηἰπι ἀεϊϊνετεά τῇς πιεδββαρε ἴὸ γου, δηὰ 
αοά ὃγ ν͵ἱἐπεβϑίηρ υνὐτὰ ἔπ πὶ εχ ἢ 8 [18 
ἀγα, Τςε τηδίη νετῦ ἰῈ ἐβεβαιώθη 
ΜΉΘ ἸΙοοκβ δδοῖκ ἰο βέβαιος οὗ νετ. 2, 
δηὰ ςοπΊρᾶζγαβ ἴδ ς ἰην οἰ ΔΒ Πν οὗ τπς πε 
ψοσὰ οἵ τενεϊδιίοη νι ἐπδὶ οἵ τῆς οἴδετ. 
Ννε πυϑὶ ποῖ, ἢς ἀγρυεβ, περίεςιϊ ἃ ροβρεὶ 
οὗ Ψψῆοβε νεζαςϊγ δπὰ ἱπιροσίδηςε τὲ 
Πᾶνε δβϑυζδῆςς ἰη (8, [ῃδι ἐξ ννὰβ ἢγϑὶ 
Ῥτοοϊαϊπηδὰ ὃν {πε Ἰνοτὰ Ηἰπ)β6 1 δπὰ ἰπδὲ 
ΜῈ δᾶνα ἰΐ οα τῆς δυϊποσν οὗ ἴπο8ε ννῆο 
τποσηβεῖνεβ πεασὰ Ηϊτ, δπὰ ψνῆο ἴποτο- 
ἔοτε ψψετε ἤγβι-βαπᾶ υυἱηθββεβ ννῇο δά 
4150 πιδάς Ἴχρεσγ πηθηΐδὶ νεγ βοδιίοη οὗ [18 
νδ!ιἀϊγ. Εος ἀκονσάντων τπουρἢ νυ ἢ- 
οὐἱ δὴ οὐ͵εςξ εχργεβϑβεᾶ, ῥ᾽ δίπ]ν τθδηβ 
ἴδοβε ψνῇο πεαγὰ τῆς [ογὰ, οὐ Ινυκε ἱ, σ. 
εἰς ἡμᾶς ἰ8 τεηδετεὰ ὃΌΥ ὙΠεΟΡἢγ- 
Ιαςὶ διεπορθμεύθη εἰς ἡμᾶς βεβαίως, τι 

μερισμοῖς, κατὰ τὴν αὐτοῦ θέλησιν. 

848 Ὀεεη ςοηνεγεὰ ἴΟ τπ18 ἰπ ἃ ἐγυβίννοτῖ ἢν 
τηληηοτ. Τὸ (δεῖς τεβι ΠΊΟΠΥ ννᾶ8 δά ἀοά 
τδε αἱ]-ςοηνιηςίηρν νυἱπεβ8 Ὀόγης ὃγ αοά, 
συνεπιμαρτυροῦντος τοῦ θεοῦ. 
Τῆς νοζγά ἰ8 ξυπά ἰῃ Ασί βίοις, ΡΏΪο πὰ 
Ροϊγδίυβ, χχνί. 9, 4, παρόντων δὲ 
Θεττάλων καὶ συνεπ' ρούντων 

νίοις. ΑἸδο ἰῃ ΟἸεπιεηι, Εῤ., ς. 
χχίι!,, συνεπιμαρτυρούσης τῆς γραφῆς ; 
Ῥυϊ οηἱγ πεῖα ἰη ΝΙΤ., οὐ τ Ῥεῖ. ν. τ2; 
Εοπι. ἰΐ. 15. νὴ]. 16, ἰχ. 1. ΤΏ βεῆβε 8 
Τουπὰ ἱπ Μαχγκ χνί. 20, ἐκήρνξαν παντα- 
οὗ, τοῦ Κυρίον συνεργοῦντος καὶ τὸν 

Χργον βεβαιοῦντος διὰ τῶν ἐπακολονθ- 
οὔντων σημείων. ΤὨϊΪ8 ννϊῖπ6 85 ννγᾶ8 ὈΟγηα 
σημείοις τε καὶ τέρασιν “ὉΥ 
βῖριιβ δηά ᾿νοπάεγβ, ἴῃς τὸ Ψοσάβ γα- 
[εττίηρ ἴο ἴῃς βᾶπὶῈ πιδπἰἐεϑιδιίοηβ {τὰ 
καὶ οἴοκεῖν υπϊτίπρς τὰς ννογάβ), νυ μῖο ἢ ἰῃ 
οης δβρεοῖ ννεσε “865 ᾿᾿ βιρρεδιίπρ ἃ 
Ὀϊνίπε ῥγεϑεῆος οἵ ἃ βρίγίυδὶ ἰσυτῃ, πὰ 
ἰπ δἀποῖδποσ δβρεςὶ “" ννοηᾶογβ ᾿" ςαἱςυ διε 
ἴο δἴτεϑὲ αδἱίεπιίίοῃ. [Τῇε ψψογάβ ἃγε 
δἰγ} δεῖν ςοπ)οϊπεά ἰῃ Ῥοϊγδίυβ, ΡΙαξ- 
ἃτοῖ, Ἐ]Ἰαπ, ΡΒΐο δηὰ ]οβερῆυ8.) καὶ 
ποικίλαις δυνάμεσιν “ ἀπά νᾶτίου!β 
ταϊσδοῖθβ,᾽" 11τ. ροννεῦβ, 48 ἰπ Μαῖϊ. χὶ. 21, 
καὶ οὐκ ἐποίησεν ἐκεῖ δυνάμεις πολλάς. 
ΒΙςεεῖς τίη ἴὲ 18 ποῖ ἴῃς ουξννατὰ πιᾶπὶ- 
[εδιδιίοπβ δὰϊ ἴπε Ρονγεῦβ ἐπεσηβεῖνεβ ἴῃ δὶ 
ἃτε Ὦετα τηθδηῖ, ΓΒΐβ, ἢς {Πἰπίκβ, ἰδ δὰρ- 
ξεβιεά ὃγ ἔπε οοππεχίου οὗ {πε νογὰά υυἱτῃ 

ὕματος ἁγίον μερ, ἴς, “" ἀϊδιγίδυ- 
ἴοπβ οὗ τῆς Ηοὶγν ϑρίσῖε ", Τς ρεηϊείνε 
ἷβ σεπίτνς οδ)εςεῖνε, “ ἀϊδιγι δυϊοἢ5 οοη- 
βἰβίίηρ οὔτε Ἡοῖγ ϑρίεἰς ". Ὑῆε γεπιαεῖ- 
ΔΌ]6 οἰατγδοῖεσ οἵ πε ΟΠπατγίβεμδιδ δπὰ {πῸ 
ταϑεϊπιοὴν πον Ὀοτε ἴὸ ἃ Ὀϊνίης ργεβεῆςα 
δηὰ ρονεσ ἃγα μρλρι μρυὰς αἰ!υἀεά το ἰπ τἢς 
ΝΤ. δπά δε δηΐδγ ὕρου ἴῃ σ Οοσ. 
χίϊ. 14. δὰ] υ86ε8 ἴῃς 8Β8π|6 ἀγρυπιεηϊ 28 
τιῖ8. ντίτες ἴῃ 6]. ἐϊϊ. σ- 4. Τῆς δτεςς 
18 ψψαπεηρ, Ὀεΐοτε πνεύματος ἴῃ δοοοτά- 
πος ἡ ἴῃς ὑϑᾶρε ποῖεὰ Ὀγ αυρῆδη, 
παῖ ἴξ ἰβ ρεπεῖι Ν οπιτεὰ ἤδη τπ6 
ςοπιπχυπίςδιοη οὗ ἴῃς ϑρίγι: ἰ8 βρόκεη οἵ, 
ΦΠΊρικε ἰἰ. 25, ]ομη νιῖ. 30, νὰ [ομπ 
χίν. 26, Αςίβ χίχ 2 νἱἢ 6, μερισμός 
ΟΠΪγ Πετε ἀπά ἰπ ἃ ἀϊβεγεηι δεῆβα ἴῃ ἷν. 
12; ἴδε νετῦ ἰ8 οογησῆοη. ὅ8ῖ. Ρδὰϊ υ868 
ἰξ ἱπ οοππεοιίοη ψ τ τῃς ἀϊδισϊδυϊίοη οὗἁ 
δβρίστυαὶ σἂ ἰῃ Εοπι. χὶϊ. 3, 1 Οος. νἱΐ. 
17. Νὸ οπε ἐδουρῆε Βἰπηβεῖ ροββεββοά 
οὗ τῆς ἔαἴπεβ8 οὗ τῆς ϑρίγίϊ, οπἱγ ἃ μέρος. 
Ύμεβς ἀϊδισι υϊίοπβ οὐ αρροτιἰοπίηρβ, 
Ῥείηρ οὗ ἴδε ϑρίτε οὐ αοά, ἂτὲ πϑοδββδγὶν 

τῶν 

τοῖς 



“4--5. ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 26Ὶ 

5. “Οὐ γὰρ ἀγγέλοις ὑπέταξε τὴν οἰκουμένην τὴν μέλλουσαν, ἁ ἱ. 2, 4,8; 
, ε-“- 4 Ρεῖεγ 

περὶ ἧς λαλοῦμεν. 6. "διεμαρτύρατο δέ πού τις λέγων, “Τί ἐστιν ΠΕΡ Ἢ 

τηδᾶὰε κατὰ τὴν αὐτοῦ θέλησιν “Δλορσοτά- 
πε ἴο Ηἰς [(οά 5] ν}}", Ιπ σα Οος. χίϊ, 
1 τῆς Ψ1] 18. ἐπαῖ οὗ τῇς ϑρίσγι, “Νοπῃ 
οτηηίδυβ οπιηΐα ἀαδαὶ Πευβ, βεὰ αυᾶς εἰ 
αυδηΐυπὶ οἵ αυϊδυ8 νε]εῖ, Ερῆἢ. ἵν. 7" 
(ατοιΐυ8). [θέλησις ΟὨἷγ Πεῖε ἰπ Ν.Τ', 
Ὀυϊ ἴδῃ τἰπιεβ ἴῃ υΧΧ. Ῥοϊϊυχ (4118 11 ἃ 
“ νυ ]ραγίβτῃ ᾿ ἰδιωτικόν. Οη ἴῃς βυδϑιί- 
τυϊίοη οὗ πουπβ ἰῃ «μα ἔοτ πουῃϑ8 ἴῃ «σις, 
δεὲ [δπηδείβ᾽ ΗΠ ἰδέ. Ογανι., ἢ. τοζ4, δηὰ 
φ΄. χ. 7. ἴχ. 36, χί τ. 21, 80 τῆλε ἴῃ {πε ῥτε- 
8βεπὶ ρδββᾶρε ἴῆε Ἵοδοῖςε οὗ ἴδε δςῖϊνε ἔοστῃ 
ἰ8 ἀεϊ!θεταῖς.1] Τῆς οἴδυβε ἰ8 δἀἀεὰ το 
εηΐογος ἴῃς ντίξετ᾽ Β οοπιεητίοη ἴμδὲ 41] 
ἴδε ΟΒατγίβπιδία τ ΠΙσἢ 818. τελάεγβ 
ννεῦε (ἈΠ Π]Π1δΓ ὑνεῖα τοὶ τηετς ἔγυϊτ8 οὗ 
«χοϊϊεσηθηὶ οὐ ἰῇ ΔΩΥ ΜΑΥ οδϑιδὶ, δυΐ 
νεῖ ἴῃς τεβυῖϊς οὗ 4 Ὀϊνίπε ἱπιεπεοπ 
ἴο Ὀεαγ νν ϊπεβ8 ἴὸ ἰδς τὰ οὗ ἴπε ρο8- 
Ρεϊ. 

νν. 5-|8. Ηανίπρ βυῆηοίεπεῖν Ὀσουρσδι 
ουξ {πε ρεγπιίάπεηςα δηὰ βονεγείρης οὗ 
τῆε ϑοὴ ὃν Τςοηίγαδβιίηρ ἴπεπὶ τ πα 
ἤδεῦπε Ρεγβοπδῖ ιν δηά σηϊπίβίεσίαὶ ἔππο- 
τίοη οὗ δηρεῖβ, ἴδε δυἴδοτ ποὺν ργοοδβεάβ 
ἴο ὑσίηρ ἴῃς βιυργεπΊίδου οὗ πε ϑοη ἰηΐο. 
ἀϊτεςὶ τεϊδϊίοη ἴο {πε Μεββίδηϊς δάπγίιηἰβ- 
κιδιίοη οὔ "τῆς ψοζίἃ ἴο σοπλα," (δὰ 
ἰάεδὶ ςοηάϊκίοη οὗἨ Ὠυπιδη δῆδίγβ ; δπά ἴο 
εχρ δίπ ἡνὮΥ ἴοσ ἴῃς ρυγροβϑεβ οἵ τῃ18 δά. 
τηϊηϊβίγαϊίου ἴξ γν88. πεεάδιϊ δηᾶ βεδσηυ 
τδδῖ "" τῆς Ιμογὰ " ββουϊὰ ἔογ ἃ βδεάβοῃ δρ- 
Ῥεᾶγίη ἃ ἔογπιὶ “ἃ {ἰπ||6 ἴοννεγ ἴλη ἴῃς 
δηρεῖβ". Τῆς νμμοτϊά οἵ πῖθῃ 485 ἰΐ ννᾷ8 
ἀεβεϊπεά το δε [ἡ οἰκουμένη ἧ 
85 ἃ σςοηδϊιίοη οἵ τπίηρβ πὶ νὨ ἢ τοδη 
ΨΆΒ ἴο 6 βυρτγειης, ποῖ βϑυδ)εοὶ ἴο δπν 
Κιπά οἵ 5ἰδνεῖυ οὔ ορργεββίου. Απὰ τ 
ἰῆς 7ενν δβίκεά ννῆγ, ἴῃ Ἵγάδσ ἴὸ Ὀγίηρ τ ῖ5 
δὐουΐϊ, πε ἀρρεδζτᾶπος οἵ ἴῃ ϑοῦ ἴῇ 80 
ἈΡΡΆγεΠΕΪΥ ἱηρίοτίουβ ἃ ἔοσπη νγἃ8 πεῦεβ- 
Βῶγυ ; ἢ ἢε δβκοὰ ΨΥ βυβεγίηρ δηά 
ἀεδιῃ οὐ Ηἰβ ρατὶ ννεῖε πϑοεββᾶγυ, ἴδ ς 
ἌΠΒΨΨΟΓ 18, πὲ ἰξ γν48 αοὐ᾽Β ρυγροβε ἴὸ 
Ὀείηρ, ποῖ δηρεἶβ, δι δὴν Ὠιιπιδῃ 80ῃ8 
το ξαγ δηὰ τῃδὶ 48 ποτε ἰβ Ὀὰϊ οπε ρδίῇ, 
δηά τῃδὶ 4 ραιῇ οὗ βυβεσίηρ. ὉῪ ννϊοῖ 
τῶ οδῃ γος {πεὶς ἀεδβιίην, ἰὰ ννὰβ ὃ6- 
ςοπιίηρ ἴπδῖ τῃεῖς ἰεδάεγ βῃουϊὰ δοῖ 45 
Ρίομεεσ ἰη τηῖϊβ ραῖῃ. Ηἰἴβ ρδῖἢ ἴο ρίογσυ 
τηυδῖ ὃς ἃ ρα ἴῃ ψῃ ἢ πιδη οᾶπ ἔοϊονν 
Ηἰΐπὰ; Ῥεοσδυβα ἰξ 18 ἔσοσῃ {πε πυπίδη ἰεναὶ 
δηὰ 85 πιδη ἴπδὶ Ηες ννἱῃβ ἴὸ φίοσυγ. Μοζε 
Ῥασζιςυ εν Ηἰἷβ βυβεγίπρθ δοσογηρ 188 
ἴννο οὐ]εοῖβ: ΠΕῪ ῥεοάυοες ἰη Ηἰπὶ ἴῃς 
βυτηρδίῃν ψνΒίοἢ αυλ118ῆε5 Ηἰπὶ 48 Ηἰρἢ 
Ῥχίεβῖ, ψνὮ}]ς Ηἰ8 ἀεαῖῃ Ὀγεδκβ ἴῃς ρόνγεσ 
ΜΏΙΟἢ Κορὲ τΠπαπὶ δηδίανεα δηά ἰῃ ἔδασ, 
[ὁ τπὶβ βεοκίοη Ἐοδεγίβοη 5 πη Β ραρεῖβ 

εἰ οχῖϊν. 3. 

ἰπ τῆς Ἐχῤοσίέον, 1881-2, βου! ὃς ςοη- 
βυϊϊεά.} 
ψες. 5. Οὐ γὰρ ἀγγέλοις. .. . “' Εοτ 

ποῖ ἴο Δηρεῖβ". ἢ γὰρ ἰἢς υτίξες ρτο- 
οεεὰδ ἰο οἰϊποῦ τῆς ἐχβογίδιίοη οοπιαἰποὰ 
ἰπ νν. 1-4, ΌῪ Ἂχῃιδιεπς τς ρτουπὰ οὗ 
ἰ-. Ὅπάετς τῆς οἱά σονεηδης δηρεὶβ ῃδὰ 
Ῥεεη αοά᾽'Β τηδββεηζεσβ, δυὶ Πἰβ πιοάς οὗ 
τηοάϊδιίοη 88 ραββεά ἀυναᾶυ. Τῆς οἰκου- 

μέλλουσα ἰ5 ποῖ 5υδ᾽εοξ το τπεπὶ. 
τ ἰΒ τῆς ὅοὴ 85 τῆδῃ ΨΠῸ ποῦν γι]εβ 
δηὰ ἴἰο ψῇοπι δἰϊθηιίοη τησδὲ ὃς φίνεη. 
ὑπέταξεν. .. “ ἀϊά Ηςε᾽"--ἰῆλὲ ἰ8 αοάἁ 
Ῥραρε τε τδε γοηα ἴο ἀὕτοὰς οἵ ΜὨϊΓἢ γα 
ἅτε βρεαλκίηρ, ἡ οἰκουμένη, ποῖ κόσχοςε; 
ὃδυιϊ ἴμε, οὐ κῆν ΟΣ, 80 υδβεὰ ἱπ 
Βιοά. ϑίς., ἱ. 8 καθ᾽ ἅπασαν τ. οἱκ- 
ον ν; ΏΤονοΙ ἴδοῖς οΓῈ τηδῃ. 
Βτοπὶ τῇς ΟΟΤ. ροΐηι οὐ νίενν “τῆς 
ψν ΣΙ τὸ οοπὶς " τηεᾶπὶ ἴῃς ψοσὶ ὑπάες 
Μεββίδηϊς τὰς, Ὀυῖ ἴῃ ἐπῖβ Ερίβεϊε δ Ἂς 
Μεββίδηϊς Κίηράοπι ἰ8 νίεννεὰ δἃ8 ποῖ γεῖ 
ἔΠν τεαῆ θεά. ὙΤΗε ψοτὶ ἃ ἰο οοπὶς ἰβ 
τπετείογε ἴῃς εἴεσπδὶ ογάε οὔ υπιδη 
ΔΠδὶτβ αἰγεδάν ἱηισοά υςεα ἀπά τεηδετίηρ 
οὐβοϊεῖες {π6 ἰεπροσασυ ἃπὰ βυγηροὶὶς 
ἀϊδβρεπβαϊίίΊοη. Οαϊνίῃ δοσυγαίεϊυ ἀεῆπας 
τ τῆὰ8: “ Νσῃ νοσαγὶ ογῦεπι ἔαϊζυγιπι 
ἀυηπίαχαϊ, φυλιαπὶ 6 ταβυγγεοϊίοης βρεγᾶ- 
τῆῦβ, βεὰ αυἱ οοερὶς δ δχοσζάϊο σερηὶ 
ΟἸγίβει. Οοπιρὶεπιδηΐυπ νεῖο βαυτῃ παδε- 
δῖε ἱπ υἱείπια τεἀεπιριίοπα.᾽" [τ ἰ5 τῇς 
Ῥτεϑεηὶ ννοτ ἃ οὗ πιεη στερεπεγαῖθά, ἄεαιῃ 
πὰ 411 (παῖ 18. ἐπί πλῖσαὶ ἴο Ὠυπηδῃ ῥτο- 
ἔτεβ8 δϑο ἰβῃεὰ ; ἃ οοηάϊιίοη ἱπ νυ ῃὶς ἢ 4}} 
τῆϊη8. δε βυδ)εοϊεά ἴο τδη. ὙΠα τε- 
Ῥυάϊδιίοη οὗὨ δηρεἶβ 88 ἰογάβ οἵ τῆς ννοσ ἃ 
ἴο σοπιε ἱπιρ[ϊεβ {πε δάπκίββίοπ πὶ (ἢ ς 
οὐδβοϊεβοεπὶ ἀϊβρεπβαϊίοη δά δεεη βιυδ- 
ἐμῷ το ἔβεῦν: ἰὸς ἰῃ ΕΥΝ ΕρβΩΣ 8: 
στησεν ὅρια ἐθνῶν κα' ἐθμὸν ἀγγ- 
ἔλων θεοῦ, τ΄. Ῥδῇ. χ. 13-21 δῃι ΒΡΟΝ 
δδίϊεες, χν. 31. Οὗ. τῆε ρᾶρεβ ἴῃ νυ ῃίο ἢ 
Ἐοδεζίδοθ ϑηλὮ ἐχραπάβ ἴπς τεγηδεκ 
τπδς “το ὃς δβυδοτγάϊηαιεά " το ἴπε δηροϊῖς 
ἀϊδρεηβδίίοη 15 ἴδε βαπιῈ 1πίηρ 485 ἴο ὃἊ 
“ἐτῃδλάς υπηᾶάοσ ἴῃς ἴᾶνν (Εαῤοσίίον, 1881, 
Ρ. 144 8... Ητπιδβ (Ὑ)ὲ5., 11..4. 1) τορσε- 
βεηῖ8 ἴῃς ΟΒυτοῦ 48 δείηρ ὈυΐῈ Ὁ δἰχ 
δῃρεῖο ν Ποπὶ Βς ἀεβογίθεβ 85 δείηρ ἴῃς ἔγεὶ 
οτεδιεὰ οἷς παρέδωκεν ὁ Κύριος πᾶσαν 
τὴν κτίσιν αὐτοῦ, αὔξειν καὶ οἰκοδομεῖν 
καὶ δεσπόζειν τῆς κτίσεως πάσης. 
γε 6. διεμαρτύρατο δὲ πού τις λέγων: 

“δι δοσς οπα ἴῃ ἃ ςογίδίη ρίδος βοϊ στ ηἱν 
τεϑιίβεβ, βαγίηρ ". Τῆς ἱπάεδηϊῖε ἑοτπιυϊα 
οἵ ᾳυοϊδιίοῃ ἰ58 υδβεὰ ποῖ Ὀεσαιβε ουδὲ 
εχίβιεὰ τεραγάϊηρ ἴῃς δυϊποσβῃὶρ οὗ ἴῃς 
Ῥβϑδϊὶπι, ποῦ δεοδυβε ἔπ ψτίξεσ ννὰβ οἰἰηρ 
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 Ῥε. νἱξΐ.6; 
Μειι. 
χχν!. 18; 

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΤΙ. 

ἄνθρωπος, ὅτι μιμνήσκῃ αὐτοῦ ἢ υἱὸς ἀνθρώπου, ὅτι ἐπισκέπτῃ 

αὐτόν; Ἴ. ἠλάττωσας αὐτὸν βραχύ τι παρ᾽ ἀγγέλους δόξῃ καὶ 
1 Οοτ. αν. τιμῇ ἐστεφάνωσας αὐτὸν, καὶ κατέστησας αὐτὸν ἐπὶ τὰ ἔργα τῶν 

Ἐρα  ω. χειρῶν σουϊ" 8. ἐπάντα ὑπέταξας ὑποκάτω τῶν ποδῶν αὐτοῦ." 

1 ΤῊϊΒ οἴλυβε καὶ κατέστησας ἰ8 οτος ἔἴοπὶ Β, ἀπὰ (πε βεπβε ἔλνουγβ ἴῃς 
οπιἰββίοῃ. 

ἔγουα τηθυλοσυ, Ὀὰὲ γαῖμα 45 ἃ γῃεϊογί δὶ 
τιοᾶς οἱ ϑβυρρεβιίηρ ἴμαὶ ἢπὶβ τοδάδγβ 
Κπεν ἴπῆε ραββᾶρε "νεῖ επουρῃ. 80 
ΟΠτγγυβοβίοηι : δεικνύντος ἐστίν, αὐτοὺς 

ρα ἐμπείρους εἶναι τῶν ῶν. 
ῬΏΣΟ ἔγεαυθηεῖν υ8ε8 Δη ἱπάεδηϊίε ἔογπι οὗ 
ποίϊδίίοη : {Π|8 ἰδεητίοαὶ ἴοσσ ἱπ 4 
ὀγὶσέ,, τ4 (ΜΝ επάϊαηά, ἰϊ. 181) εἶπε γάρ 

πού τις. ΟἿ. Ἰιοηρίηυβ, δὲ 5μδ., ἰχ. 2 
πον. Ἡετε οηἱγ ἴῃ ἴδε ΕΡίβε]6 

8 ἃ φυοϊδτίοη ἔτοπι ϑογίρίαγε τείεγγθὰ τὸ 
[18 Πυπιᾶη δυΐμοτ. τί ἐστιν ἄνθρω- 
πος... .. Τῇε αυοιδιίοη ἰ8 ἔγοπι Ῥβ. 
νἰϊ, δηὰ εχίεπάβ ἴο ποδῶν αὐτοῦ ἴῃ 
νας. 8. 1 ΠΠυβεγαῖεβ ἴῃς ρτεδίηεββ οὗ τηδῃ 
ἰῃ ΤΣ ᾿μόῥιθην αν δ, β 

1. ττωσας αὐτὸν βραχύ τι παρ᾽ 
ἀγγέλονς. ᾿ 

2. δόξῃ καὶ τιμῇ ἐστεφάνωσας αὐτόν. 
3. πάντα ας ὑποκάτω τῶν 

ποδῶν αὐτοῦ. 
Απά τῆε δυΐμος βοδβ οἢ ἴο βᾶῪ ἵμδΐ ἴῃ 
7εβὺ8 πε ἴννο ἔογπιθσ δἰ πιεηξβ οὗ μηδ π᾿ 8 
δτεδίπεββ ἃγε β6βη ἴο ὃς [1 Π]1εὦ (Ηε ἰ8 
τηλάς ἃ ᾿ἰππὶ|6 ἰοννεσ ἤδη της δηρεῖΐβ, δά 
Ἡς ἰδβ σσοψηβὰ νη ΡΊΟΥΥ ἀπᾶ μοπουτ), 
ψνὨϊε τῆς τπγὰ 18. συλταπιες Ὀεοᾶυβε 
]εβυβ μα8 ἰαβδίεὰ δαί ἴοσ Ἄνευ πιδῃ 
δηὰ 50 βυράυεά ἐνδη ἰϊ, {πε ἰΔ8ὲ ἐποτιυ, 
πὰ τμετεΐοσε 41} (πίηρ8, υπᾶοσ ἢἰ8 ἐεεῖ. 

Ιῃ0 8. νἱϊ!, 848 ἴῃ 80 πΊΔΩΥ Οἴδεσ 
Ῥοεῖβ δηὰ ργοβε υὙυγίϊεατβ (8εε Ῥᾷβοδὶ' 8 
οδδρίεσ οη ΤὰεἪ Ογεαΐμεςς απὰ 1,ἐἐἸεμε55 
οΥΓ Μαη, Α. Ἐ. ΔΝ αἱ!δςε᾽β Μαης Ῥίαεε ἐπ 
ἐλε ὕπίνενγοε απὰ Ἐἰ5 Κ᾿ διεςέξην οὗ ΜΗ 
ἰε ἰϑ τῆς ἀϊρσηϊςν ρας ὑροη πιδη νυ Ὡς 8118 
τῆς ντῖῖες ἢ δϑίοηϊβῆσηεηι. ΝΏ θη 
ϑορδοοίεβ ἱἰπ τῇς Απέίρομε ςεἰεῦτγαϊεβ 
τ δῦ 8 ϑτεδίηςββ, πολλὰ τὰ δεινὰ κοὐδὲν ἁ 
ἀνθρώπου δεινότερον πέλει, 'ε εχοερίβ 
ἄεδλιῃ ἔτοπιὶ βυδ)εοιϊίοη ἴο πηδῃ, Αιδα 

γον φεῦξιν οὐκ ἐπάξεται. Ηετε δες 
εὗτοεν ροεῖ Ἔχοερίβ ποιπίης. Βυὶϊ 

ΟὨΪΥ ὉΥ ΟἾγίβε ννὰβ ἢς ᾿υδιϊδεά. Μδη᾿β 
τοϑὶ ρίδος [8 ἢἔγβὶ ψνόῃ ὉῪ ΟΒτγῖδι, μ ἣν ή- 
σκῃ αὐτοῦ“ Τδου δτί πιϊπάξυϊ οἵ Ἀἰπὶ᾿ἢ 
ἴος ζοοὰ 88 ἴῃ χίϊϊ. 3. Μδη, ἔπε βδυδ]εςὶ 
οἵ βαῖίσε δπὰ βεϊ οοπέεπιρι, ἰ8 ἴῃς οὐ͵εςὶ 
οὗ αοὐ βιπουρῆι. νἱὸς ἀνθρώπον 
Ξε ἄνθρωπος οἵ ἴδε ἢτβι οἷδυβε. [1 

τῆς Ηεδ. ὉΔΌΝ δά ὈΤΝ  Ἵ ἐπισκ- 

ἔπτῃ ““νἱδῖτ,"" φεπεγα!ν ἃ8 ἃ σἰεηὰ (Μδὲ. 
χχν. 36, [Δπ|68 ἰ. 27) ἐγεαυ θη! ν οὗ ρῆἢγ- 
βἰοίαῃ νἱβί εἰ ρ βἰοῖς ; ἴῃ Ἰπάρτηεπι, [6τ. ν. 
9,29. “Το ἄδγ οἵἉ νἱ5ἰτιίοη," ἡμέρα 
ἐπισκοπῆς, ἰπ ροοὰ βεηδβε, [Κα χίχ. 44; 
ἔοτ ςπιδβιϊβειηἷεηῖ, 158. χ. 3; τὰ 1 Ῥεῖ. ἰϊ. 12. 
πη 7ε:. χν. :6 νὰ δᾶνε ἴῃς ἴννο ννογάβ 
μνήσθητί μον καὶ ἐπίσκεψαί με. 

εὐ. 7. Τπαὶ αοἀ πᾶ85 ὕεεη τϊπάζι] 
οὗ πίη δηὰ νἱβίιεὰ Ὠπιὶ 18 ἀρρᾶγεπὶ 'π 
τῆς ἴτας ραγιϊουϊατβ πονν πιεητίοηςά, 
βραχύ τι 8 “4 {|||ς,᾽ εἰπεῖ 'π πιαιογίαὶ, 
ΟΓ ἴῃ βρᾶζε, ΟΥὙἩὁ ἰῃ ἔἶτηθε. [π 84πι|ι. χίν. 
29, ἐγενσάμην βραχύ τι τ. τος. ἴῃ 
188. ἱνὶϊ. 17, οὗ εἴσης, δι᾽ κήδε βραχύ 
τι ἐλύπησα αὐτον. 50 ἰπ Ν.Τ,, οἵ κἱ- 
ετίδὶ, 10. νὶἱ. 7; οὗ βρᾶςε, Αςῖβ χχν]ϊ. 28 ; 
οὗ τἰπὶς Αοἴβ, ν. 34. 80 ἰπ οἰδββίςβ, νυ. 
ΒΙεεκ. Τῆε οτὶρίηδ) οἵ ἴῃς ρβ8ῖπ) ροίΐπέβ 
ἴο τῆς ἱγαπδϊδιίοη : “Του ἀϊάϑε πλακα Ὠίπι 
π|π||6 Ιοψεσ ἰθδη ἴῃς δηρεῖβ᾽" [1π ἴἢς Ηςδ. 

ΤΕ “ἐθαη Θοά"}. ΤΡεῖο 
ΒέεπῚ8 20 τεᾶϑοῃ ἴο ἀερασὶ ἔγοσπι ἢ 8 
τηεληίΐηρ εἰἴμεῖ ἴῃ τ 8 νεσβα οἵ ἰπ νεῖ. 9. 
80 Αἰέξοσά δηά ννεβίςοιε, θυὲ αν ἄβοη 
δηὰ ΜΝ εῖββ δηὰ βενεσαϊ οἴμπειβ ἃγὲ οὗ 
ορίπίοῃ πᾶὶ 88 ἴπε ννογάβ ἃσε ἱπ νεῖ. 9 
ΔΡρ ἰβὰ το τς Μεβϑβίδῃ, ννῇοβε διιρεγίογι 
Ὧ88 δεξη 80 ἰῃϑιβιεὰ ὑυροῦ, δῃ δ᾽ υβίοη ἴο 
Ηἱἰβ ἱπίεγίοσιν ψνουά ὃς ουἱ οὗ ρἷδος; 
“δηά (παῖ [δε ρῆγαβε βῃου!ὰ δὲ υδεὰ οὗ 
ἅἄερτες ἰη οπς ρίδοε δηὰ εἰπχό ἴῃ ἀποίδεσ, 
ψΒεη [Π6 ροϊηϊ οὗ ἔπε ράξββαρε 168 ἰῃ ἴπ6 
ἰδεπεῖγ οὗ [Ὡς 50π᾽8 Ὠίβίοσυ ψντιἢ ἴπαὶ 
οἵ πιᾶῃ, ἰ8 δὴ ἰάδεα οὔἱν ρυεχιὶε" 
(αν ἄβοπ). Βυὶ ου ἂπῪ τεπάεγίηρ ἴπε 
ἱπίοσίοσι ιν οὗ [εβὰ8β ἴο δηρεὶβ 80 [δι 88 
γγίηρ ροθβ ἰ8 ρσταπίεδ, ἀπά ἔπεγα ἰδ πὸ 

τεδβοῦ ΨΥ ἴῃς βεηβε οὗ ἄερτες βῃουϊὰ 
ποῖ ὃς Κερὶ ἰῃ Ῥοῖῃ οἰδυβεβ. δόξῃ καὶ 
τιμῇ πεφυεπεγ ςοπ)οϊπεὰ, αν. χχί. 26; 
τ: Τίπι. ἱ. χ7; Τδυογά,., ἱν. 86; ΡιΙαυϊ., 
Νπνι., 51; Ἰυυοσίδη ϑορηρ., 13. 

γες. 8. πάντα ὑπέταξας.. .. “Τῇοι 
ἀϊάδβε ρυῖ 411 ἐππρβ υπάθσ ἢ15 ἐεεῖ.᾽" [πῃ 
πε ῥβαὶπ) ““8}1 {πίηρβ᾽᾽ ἃ ἀεῆηβά 88 
“6 1} 5ῆεερ δηὰ οχεῆ, γεᾶ δηά ἴμε δεαϑίβ οὗ 
τῆς δεϊά, τς ἕονϊ οἵ ἰῃς αἷσ, δπά τῇς 
Βδ8ἢ οὗ ἰῃς 8εᾶ, δπὰ 'ννηδίβοενεσ ρΆ5568 
τγουρὰ ἴῃς ρδῖῆβ οὗ ἴῃς 8βεδ᾽. Βυῖ ἴο 
οὖς δυῖπος ἔς βοορε οὗ ἴῃς ““ 11" 8458 
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Ἐν γὰρ τῷ ὑποτάξαι αὐτῷ τὰ πάντα, οὐδὲν ἀφῆκεν αὐτῷ 
ἀνυπότακτον: νῦν δὲ οὕπω ὁρῶμεν αὐτῷ τὰ πάντα ὑποτεταγ- 
μένα. 9. "τὸν δὲ βραχύ τι παρ᾽ ἀγγέλους ἠλαττωμένον βλέπομεν κΑκιε 135: 

᾿Ιησοῦν, διὰ τὸ πάθημα τοῦ θανάτου, δόξῃ καὶ τιμῇ ἐστεφανωμένον, ΠΝ Ὁ 

ἐκεγείογε ποὲ ἐλε οκοὺμένη μέλ- 
ἱπχ. ΤῇἊ 

τλϊπίοη δηᾶ δάἀπι:ηἰβιγαϊΐοη. Τῆς δηρεῖβ 
ἃτε ἰεῖϊ Ὀεδιπᾶ; ἔμετε ἰ8 πὸ τοοπὶ ἴοσ 
δηρεὶὶς ξονεσηγηεηῖ, Βαϊ [8 νθῦν 8ον- 
Ἔγείηῖν οὗ τῆλ ἰ8 ργεοίβεϊν ἔπδὲ ᾿νῃ ἢ 
ΜῈ ἄο ποῖ 8εὲ νἱβίδἷγ (1811 ἀ: “ ἔοτ ἔπε 
Ῥιεβεηῖ (νῦν) ψε ἀο ποῖ γεῖ βες 4]} 
τη; βυδ)εοιεὰ τὸ δἰπ) ". Τὰς, βᾶυβ 
τε δυίποτγ, Ὀὰϊ ᾿νε ἄο βεε [εβὺ8 ψγνῇο ίοσ 
(ὃς βυβετίησ οἵ ἀδδίῃ (ος ἐπαὶ Ηε πιϊρῆι 
βυθες ἀςδι ἢ) ἢδ5 Ὀεεη πιδάς ἃ {{π||6 ἰοννες 
ἴμδη δηρεὶβ, στονπεᾶ ἢ σἴοσν πὰ 
Βοποὺν {πὲ ΌῪ οὐ στᾶςε Ἧς πιὶρδε 
ἰΔϑῖες ἀδεδῖῃ ἴὸσ ὄνεῖυ πᾶῆ. [π οἴδπεῖ 
ψΨογάβ, να 8ε6 ἴῃς ἤτγϑβε ἴνῸ ἰϊθ8 οἵ πιδῃ 8 
ΒΙΡΓΟΠΊΔΟΥ, 85 σίνεη ἴῃ {Π6 ρβαῖγ,, [1811ςἅ, 
δηὰ τῆς τΠἰτά συλταητεεά. [768ὺ8 νγ88 (1) 
τπχδὰς ἃ {{π||6 ἴοννεσ (πῃ δῆρεὶβ; (2) νγᾺ8 
οτονηθὰ τ ρἴοσυ δηὰδ ποπους; δηά 
(3) ὉΥ ἁγίπρ ἔογ ὄνεῦγν πιδῃ 85 γτετηονεά 
ἴῆδῖ ἰδὲ οὐβίδοϊα, ἴπῈ ἔδαγ οἵ ἀδδιῃ 
ψὩϊςἢ Κορὲ πιεη ἰπ δουλεία Δηὰ Πίπάετεά 
1λεπὶ ἔγοτη βυργεπις ἀοιϊπίοη ονὲς 41} 
τϊηρβ8. ΤῊς οοπδιίγυςείοη οὗ ἔπε δεηΐεπος 
18 τῆς ἀεδαϊεᾶ, Βυὲ ἴξὲ πιυβὲ Ὀς δά- 
τηἰτιεὰ (Πδὶ Δηγ οοπβιίπιοιίοη ννῃῖο ἢ πιλίκεβ 
ἴδε σοτοπδίίοη βυδβεαυδης ἰο ἴ86 ἰδΔβιϊπρ 
ἀξδιῃ ἔος εἼνεσῪ πλδῃ, ἰβ ὑπηδίυγαὶ ; τη 8 
ὅπως ἀξροπάᾶο Ὅρος ἐστεφα! ον. 
Απά ἴδ ἀπῆσυ ον τυ Βῖο ἢ 45 Ὀεδη ἔεϊς ἰπ 
ἱνίηρ [18 πδίαγα! βεπβα ἴο [Πἰ8 οἴδυβε π88 
οἢ ἱπισοδυςεἃ ὉΥῪ βυρροβίηρ ἴπδὶ δόξῃ 

καὶ τιμῇ ἐστε. τείετβ ἴο ἴῃς Πεάνεηὶ)ν 
βίδις οἵ ]εϑιι8. Οἡ τὴ᾽8 υπδετγβίδηδίηρ ἰ ἰ5 
οὗ σουγϑε ἀϊβῆςυϊε το 566 ον ἰξ οου]ά ὃς 
βαϊὰ τῃδλι 7651} ννὰβ οσγονπεὰ ἴῃ ογάδσ ἴο 
ἀκθῖο ἀεαδιῃ. ἣν 48 βρυμαν γι τῆς 
τὲ οἴἶδυβε, αττου; ν ᾿ 

τοῖειβ ἴο πῆς βαγίῃϊν Ξε οὗ [δεὰν 
πδῖυγαὶ ἴο ΒΌΡροβε ἴῃδὲ ἴπ6 ββοοηά οἴδιιβε, 
ὙΠ Θρθακβ οὗ Πίβ θείηρ ογτοννηεὰ, α᾽5ο 
τεῖειβ ἴο ἴπδὶ [πὶ ὙΠ ἴθηθεβ ὅτε τῇς 
δᾶπι6. Βαϊ ἰἢ 8ο, παῖ ννᾶβ ἴδς σγοννηίπρ 
δα τοίειγεά το} 1ἰ νγᾶβ Ηἰβ τεοορηϊτίοῃ 

885 Μεβείδῃ, 8 ἴδς σὰς Ηδαὰ δηὰ Κίηρ 
οἵ πιδβῆ. Ηεςε ννδᾶβ ἴδυβ τεσορηϊδεὰ ὃγῪ 
αοά «δὲ Ηἰβ θαριίβῃι απὰ δὶ ἰπε Ὑγδηβ- 
Βρυταιίοη [πη σοπηεοιίοη υνἱεμ νυν ίο ἢ τ86 
βίης Ψψογάβ δόξῃ κ΄ τιμῇ ἅτε υϑεὰ, 2 Ρεῖ. 
ἱ, χό-18] 45 ψε}} δ ὉΥ Ηἰβ ἀϊβοὶρ᾽εβ δἱ 
Οδαεβάγεα ΡΠ ρρὶ. [ὃ ναβ 1818 σσοννηίης 
δίοης υνῆϊοβΒ επαϑεὰ Ηἰἱ ἰο ἀΐε ἃ 
ταργεβεηϊδιῖνε ἀεαῖῃ, ἴδε Κίηρ οὐ Ηεδά 
ἴον Ηἰβ ρεορίε ; ἴξ ννὰβ 158 ννδῖςῃ δετεὰ 
Ηἰπιὶ ἴο ταβϑῖς ἀεδιῖ ἕο σύέν πῃ. Ης 
ΝΆ5 ταλάς ἃ ᾿ἰπ|]ε Ιονγασ τη ἴπε δηροὶβ 
τῆδῖ Ης ταῖρι ϑυες ἀδαιῃ ; ὃυι Ης ννᾶβ 
«τονποὰ ὙΠ ρον δἀπὰ δοποὺς τπδὶ 
1η18 νεσῪ ἀδδῖῃ ταῖρῃς Ὀτίηρ 411 τε ἴὸ 
τδε ρίογυ οὗ βυργεζδου ννϑϊο ἢ ννγᾶ8 ἱμεΐσα 
Ψ Ώεη τῆς ἔεασ οὗ ἄδαϊῃῃ ννδβ8 γεπιονοᾶ; 
ΒεῈ Ν. 14,15. Εογἃ {ὉΠ|ὲὶ ἐχροβέϊίοη οὗ 
1η|6. νὶενν οὗἨ ἴδε νεῖβε, βεςὲ Εχροςέέίονγ 
Τίνος, Αρτὶὶ, 806. χάριτι θεοῦ, “ ὉΥ 
(οὐ 8 ρτδςε," ἴο πηεγ, ποῖ ἀϊγεςν ἰῸ 
]εβυ8. [ε 18 τεσηδγκδῦϊε ἴῆδὶ Νν εἰββ, δῃ 
ἐχροζγῖ ἴῃ ἐεχίυδὶ συ ἰοίβπι, δμουϊὰ δάορε 
16 τεδάϊηρ χωρὶς θεοῦ “ ἀρατί ἔτοτῃ αοἄ ᾽ 
Βπάϊηρ ἰπ ἴπεβε νγνογάβ ἃ γεΐεσεπος ἴο ἴῃ 6 

οα ἴπε ογοβ8 “" Μγ αοά, Μγ αοά, εἰς."". 
Τῆς οἵδε πιδδηΐπρ ραὶ προη ἴτε νογάβ, 
“βχοορί αοά,᾽" πεεᾶβ πο οοπησηεηῖ, Τῆδ 
Νεβιοτίδηβ υδεὰ τς τεδάϊηρ ἴο ρσονῈ 
παῖ ΟἸγίδε βυβετεὰ ἀρατὶ ἴτοῃθ) Ηἰδ 
Βινιπἰεν (“ ἀϊνίπίίδῖα τδητίϑρες ἀεροβίϊα 
οὐ συνῆν ἡ θεότης ") θυϊ ϑυςἢ ἃ τηεληΐϊηρ 
οδῃ δπιαγάϊν ὃε ἰουπᾶ ἰπ ἴῃ6 νογάβ. 
ὑπὲρ πάντος, ἴῃεβε λτε ἴδε ειρῃδις 
ννογάβ, δσίηρίηρ οὐδ τε ντίτεγ᾽ 8 ροΐπε 
τλδι ΟΠ γίβε 5 νἱοίοτυ δηὰ δι ργεσηδου ννογα 
ποῖ ἔος Ηἰπηβοὶ δίοης, θὰϊ ἕο πιεη. 
[Ὁπγβοβίοπι βιγὶ κί ρῚγ βαγϑ: οὐχὶ τῶν 
πιστῶν μόνον, καὶ τῆς οἰκουμένης 
ἁπάσης᾽ αὐτὸς μὲν γὰρ ρ πάντων 
ἀπέθανεν. τί δὲ, εἰ μὴ πάντες ἐπίστεν- 
σαν; αὐτὸς τὸ ἑαυτοῦ πεπλήρωκε.) 
γεύσηταιθανάτου “ δα πιρδι ἰΔδῖς 
ἄεδιῃ," ἐ.4., ἀοῖυδ!ν εχρεσγίεπος δαί 8 
διτέεγπεββ. Τῆς Οτεεῖς οοπιτηεπίδίογβ 
ΒΌΡΡοΞβε ἰξς ννογὰ ἰ8 οἤοβεῃ ἴο Ὀσίηρ ουἱ 
186 5ῃογίηθββ οὗ οὖγ οσὰ 8 Ἴχρεγίεησα 
οἵ ἄδαῖῃ, μικρὸν ἐν αὐτῷ ποιήσας 
διάστημα. ΤῊ15 Βεεπι8 ἱποοτοοῖ, [Τῆς 
ταῖς, βοσηειίπιεβ ἰδ! ἄονι,, ἴμΔὲ γεύεσθαι 
[οοννεᾶ ΡΥ δὴ δοοιιβδῖίνε πιεᾶηβ ἴο 
Ραγίδκε ἔγεεῖγ, δηὰ ὃν ἃ ρεηϊἶνε βρᾶτ- 
ἱπρὶγ, σαπποῖ ὃ6 υπίνεσβδιυ ἀρρὶϊεά, ΤΠε 
ογάϊμαγυ ἀϊβεϊποιϊίοη οὔρβεγνεά πῃ ἴπε ὑδς 
οἵ νετῦϑ οὗ β8εηβε ἴπδὲ ἔπεὺ ἴδκε τς 
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Ἀν. 9, εἰ χἱ!, ὅπως τι Θεοῦ ὑπὲρ' παντὸς γεύσηται θανάτου.2 
2; ἴνυς. Χ ρ γεύση 

γὰρ αὐτῷ, δι᾿ ὃν τὰ πάντα καὶ δι᾽ οὗ τὰ πάντα, πολλοὺς υἱοὺς εἰς 4: Αςεῖδ 
ἰ.. 15. οἱ ᾿ 

; Ἐοπι. ἰϊ. 36; ΡΏ]]. ἰϊ. δ, 9. 

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 1. 

1ο. " Ἔπρεπε 

1Ύ Ε. ἰ5 τεδὰά ἴῃ αἰπιοβὲ 41] τες Μ55. δηὰ νεγβϑίοῃβ δηὰ δάορίς Ὁγ 811 εἀϊϊοσβ. 
Βυϊ χωρις Θεον ἰ5 ἑουπά ἱπ Μ, 6γ"", Οτίρεη. 

3“ Ηἰς νεΓϑ8 πη} 128 ἀϊ βου ἐδὲε8 ἰηϊεγρτγοϊδιίοηὶ δβεσί. Ἑοτίδββε ν. οὗ (οσπως. .. 
θανατου) οοττυρίυδβ ναὶ ἱπιεγροϊδίυβ εβὲ᾿ (Β4])οη). 

δοουϑβαῖὶνς οὗ ἴῃς πεᾶγεσ, ἴῃς ρεπίεινα οὗ 
τὴς τεπηοῖος βουζος οἵ ἴδε βεπβαιίίοη ἰβ 
πιο ἢ 5βαίεσ.) Ὑπα δχργαββίοῃ γεύεσθαι 
θανάτον ἄοεβ ποὶ οζοὺγ ἰη ἴδε οἰλββίςβ, 
ΑἰΠουρη ᾿νε βηὰ γεν. μόχθον ἴῃ ϑορῇ., 
Τγαςλίπ. ττολ,ννῆετα ἴῃς Θ.Πο]δβὶ τη άθγα 
ὃγ ἐπειράθην, ἴῃ Απέϊρ., τοοσ, Ψἤεγε 16 Ὁ 
τοηάοτϑ “" ργοςεεάεά τὸ πιᾶκε ττ|4] οὗ," ἰπ 
Ευτὶρ., Ηεομδα, 375, ἢ κακῶν δηά ἴῃ 
ΡΙαῖο, Κεῤ..475. νπτἢ πάντος ματος. 

νν. τοϑ8. Ὑπε Βυπι]διίοη οἵὗἁἨ τὃς 
80 7υβεῆεά; “ἃ ςοπάεπδεά δηὰ ργερτιδηὶ 
νίον οἵ πε τπδοτυ οὗ ἴπε ψψμοῖς ννοσκ οὗ 
ΟΠ είβε, ψῖο ἢ βυρβεαυεηὶ ομαρίειβ ἄδ- 
νεῖορ, εἰυάϊςαῖς, ἀπά δεν ἀἰαἰ οι Δ ]1γ, 
ἴῃ σοπίγαβι οσ οοπηρδγίϑοη νὴ ἴῃς ΟΟΤ. 
ον Ἷδςε υἱαπιαις βουτοε οὗ 4] ἀουδιὲ 
ΨΠεῖποῖ ἴπε πὸνν ἀϊδρεηβδιίοη ἰβ δι ροσίοσ 
ἴο τῆς οἷά ἰ5 ποιῃίηρ οἰϑε ἴπδη ννᾶπὶ οἵ 
οἷετας ἐπϑίρῃι ἱπῖο τῆς ψογκ οὗ ΟἸγίβι, απὰ 
εβρεοία!ν ἱπίο ἴῃς βἰφηίβοδπος οἵ Ηἰβ 
Ῥδβϑβίοη, ννῃίςῃ, ἴο ἴπε [Θννδ, σοῦ ννῇοπΊ 
ἴτε Ηεῦτενν ΟὨγίβιίδηβ οἵ ουγ Ερίϑβι]ς 
ΨΜεῖς ἄτανη, ννῶ8 ἴῃς Τἤίεῖ βιίυτηδ]ηρ- 
ὉΪοοῖς ἰη ΟὨτ βεϊαηὶ ἵν. Ηδστε, τπεγεΐοτγε, 
τῆς ψυγίῖοσ 88 δὶ ἰδησίῃ μοὶ ἱπῖο {πε 
Βελγὶ οἵ δ8 βυδήεοῖ, απὰ, ἱεανίπρ τῇς 
ςοπίτγαβε δεῖννεεη ΟἾγίβὲ δηὰ ἰῃς δηρεὶβ, 
υτρεβ τῆς ροβίτῖνε ἀοςιτίπε οὗ τῆς ἰάδητί- 
Βοδιίοη οὗ 1688 ἢ ἴποβε πὶ ἅγα 
διὶ8---ϊβ Ὀτοίῆγεη, δε ϑοηβ οἵ αοὰ 
ψῃοπὶ Ης βαποιίῆεβ---ἂβ ἴῃς Ὀεδὶ ΚΟΥ 
το ἴδε ςοπηςοϊίοη δεῦνεεη δε ραββίοῃ 
δηὰ φἱοτγιβοδείοη οὐ Οῆἣγ δὲ νυν! ἐοτπιβ 
τῆς ολτγάϊηδὶ ρος οὗ Ν.Τ. τενεϊδείοη ᾿"" 
(Κοδεσγίβοη ϑιῶ). Τὸ τπ|8 ἴξ τοᾶν 
Οἡἷγ ὃς δἀάςά τπδὶ ἴῃ ογάες ἴο ργονε 
Τηὴλη 8 Βιργεηδου δηά ἰυβι ν βα]πὶ 
νἱ., ἰὲ 88 δβϑαηξίαὶ τπδὶ ἴπῸ υυτίτος 
βΒδουϊά βῆονν [παι ΟΠ γίβε ννᾶβ πηδη, ἰάεη- 
εἰβεά “ἢ πυπιδηϊεν. 
ἴῃ μβδζαθοΝ 186 ()υδϑεϊ οαιίοη ἱπίτο- 

ἁυςεά Όγ γὰρ) οὗ τῆς βυδ)εςτίοη οἵὨ [εϑ08 
ἴο ἔα μα θανάτον, πε νυτίες ῥγο- 
᾿εεάβ ἴὸ βὰν ἔπρεπεν αὐτῷ “ἰε δεδιιεὰ 
Ηἰϊπι". ὙΤῇς ἐχργαββίοη, βαγβ Οᾶγρζον, 
ἰ8δ “ (τεαυεπεβϑισηα ΡΏΣΟΩΙ ρὨγαβίβ ᾽᾿ ; 
Ὁυϊ ἴπ ϑοείρίυγς, δὲ ἰεδϑὲ ἐπ τΠ|8 βεπβα, ἱξ 
βίδπάβ αἱοης: οἰ [6Γ. χ' 7); Ῥβ. ἴχν. ἵ. 
Ατίβιοιϊς (Νίς. Εἰλ., ἷν. 2-2: Βυγηεῖ, Ρ. 
173) 888 ἴμδὶ ψῆδί 18 Ὀεδβειίης ἰ8 τεῖα- 

εἶνε ἴο τῆς ρεγβοῃ, ἴδε οἰγουτηβίληοεβ δπὰ 
δε οδήεςι [τὸ πρέπον δὴ πρὸς αὐτὸν, καὶ 
ἐν ᾧ καὶ περὶ ὅ). Τῆε οδ᾽εςὶ Πεῖεὲ ἰῃ 
νίον, ἴῃς “’ ὈτιΠρίρ' ΤΛΔΠΥ 50Ώ8 10 δΊογυ, ἢ 
πεεᾶβ πὸ ᾿υδεϊβοδιίοη. Α8 Τεσγυ]!δη 
(αν. Μαγεΐοπ, ἰϊ. 27) ΕΑΥΒ : “ ΠΙΠ1] ἴδπὶ 
ἀϊρηυπι 1)εο, φυᾶπὶ 88108 Ὠοπηΐπηίβ "., Βαϊ 
ἴηδῖ (δε πιεᾶπβ υϑεᾶὰ ὈὉγν αοά ἴο δοοοω- 
Ρ᾿Ιβῃ τῖ8 ἐπὰ νγὰ8 τοὲ Οὐ δὲ τὸ ὀγίπρ 
τ ἀρους Ὀυϊ ννὰ8 8180 πὶ ᾧ, ἰῃ 
οἵδε ννοσάβ, ἴδδὲ ΟἾγίβε 8 πυπι!δείοη. 
δηάᾶ ἀδαῖῃ ννεγα ἰῃ δοοογάαπος νὰ ἴδα 
Ὀϊνίης παῖυγα, ἰδ ἐς ροίπι τε ντίϊος 
ὙνθΠε8 0 τηᾶκε ροοὰ. “Ὑἴῆςε ψδοῖε 
οουζδε οὗ παίυγε δηὰ ρος πιυβὲ ἢπά ἰ18 
ἐχρί δηδιίοη ἴῃ αοά, ἀπά τοὶ πηεγεῖν ἰῃ δῃ 
δὐδίγαςς Ὠἰνίης αγδέξγίμι, Ὀὰϊ ἴῃ τηδὲ 
ν Ὡς Ὀεδὲῖβ τς Ὀἰνίης παῖυγε ". ΤΕΐδ 
τηλίϊες οἵ (Ὠγίδι' 8 βυ ϊεσίπρ ἢ48 ποῖ Ὀδδη 
ἰβοϊδιϑὰ ἴῃ οὐ Β σονετηπιεηΐῖ Ὀὺὲ ἰ8 οὗ ἃ 
Ρίεςε νἱἢ 411 Ης 15 δπὰ πδ8 ἄοῃς ; ἰἴ δὲ 
ποῖ δεεῃ παηάεὰ ονεῦ ἴὸ Ἴἤδπος, δοοί- 
ἄεπι, ος πιδενοίδηϊ ροννεσβ, δυξ 18 ραγὶ 
οὗ τῆς Ὀἰνίης τυὴῖες δηά ρτονίάεηςε ; 11 ἰδ 
ποὶ Ἔχοεριοηδί, υπδοσουπίδθὶς, ἀγἰ ΓΆΓΥ, 
δυϊ Πα8 ἰϊβ τοοῖ δπά οεὶρὶπ ἰῇ τῆς νϑῦῪ 
πδίυτε οὗ αοά. ἀοὰ δοιεά ἐγεεῖν ἰπ τὰς 
τηαῖϊζεσ, ρονετηεὰ ΟὨἿΪγ ὃν Ηἰβ οννῇ πδίυγε. 
“Μδῃ [48 ποῖ ΠΟ ἰοβὲ τῆς ἱπιυϊίνα 
Ῥοννεῖ δ ννῃίοἢ ἴῃς ἤίπεδβ οὗ ἴῃς Ὠϊνίης 
δοιίοη, 115 σοτγεβροπάεπος ἴὸ ἴδς ἰάεα 
βιαπάαγά οἵ γἰῃι ψῃο ἢ 8. σοηδοίδηος 
φεγιῆε8 πὰ ἢ! γεᾶβοῃ ἄρρζονεβ, τῶδυ ὃς 
τεςορφηίβεά " (Ηεπβοη, δίς. αμά 1,ατν, 
Ῥ. 56). “1Ιτ 18 ψνοσῖ ἢ8δ: ποῖίηρ δαὶ τῆς 
οδίεΐναϊυε οὗ Απβεἶ πη Β νίενν οὗ (ἢς Αἴοπε- 
τηδπὶ ἰε8 ἐπ τὰς ἱπιγοἀυςτίοη ἱπίο τῆ6- 
οἷον οὗ ἴτε ἰάδα οὗ ννδὶ δεῆιβ 6οά--- 
τὰς τάδ, 48 ἢε Ρυϊδί:, οὗ αοὐβ Πποποιυτ. 
Απηβεΐπι ἔα :15, ποννενοσ, ὉῪ τι πἰκίηρ ταῖποσ 
οὔ νδι οὐ β ποποὺζ τηυβὲ τεοεῖνε 85 
[15 ἄυς (πὰπ οὗ νῆδι ἰξ ἰβ Βθο νυ ἕοσ 
αοὰ ἱπ Ηἰβ ρστᾶςε ἴο ἀο, δαπά ἔμυβ δὶβ 
δοῦν δεοοπιεβ βῆδλιϊΐον δηά ἰηδάε- 
υδῖς" (Κοδετίβοη ϑπν ἢ). Ὑδεὲ ντίϊες 
οε8 ποῖ δᾶ ἔπρεπεν θεῷ ὑυἱϊ ἔπρεπεν 

αὐτῷ δι᾽ ὃν τὰ πάντα καὶ δι’ οὗ τὰ πάντα 
“Ηιπὶ οπ δοοουηὶ οὐ Ψψῇοπιὶ δῖε δ]] 
τηΐηρθ δηάδ τπτουρὴ ψ ποπὶ ἅτε 41] 
τοίηρδ," ψῆὸ ἰδ τῆς τεᾶβοη ἂπά (πὰ 
οᾶυδε οὗὨ αἱ] εχίβέεηςε ; ἰῇ νδοσ,, ἴποτα- 
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δόξαν ἀγαγόντα, τὸν ἀρχηγὸν τῆς σωτηρίας αὐτῶν διὰ παθημάτων ! χ. το, τ4;. 

τελειῶσαι. 11. ᾿ὅ τε γὰρ ἁγιάζων καὶ οἱ ἁγιαζόμενοι, ἐξ ἑνὸς πάν- δια χυὶὶ, 

ίοτε, Ἄενεσυιῃίηρ πιυβὲ βπά ἰϊ8 τεάϑοῦ δπὰ 
)υβεβοδείοη. “Ῥεπη ψεπη ὑπὶ 5εἰπεῖ- 
ὙΠ] ἀδλβ ΑἹ] ἰβὲ, αἷδϑο ΑἿ16ε8 βείῃδῃ 
Ζννεοκοη ἀΐεπαπ τηυββ, υπὰ ἀυχοῦ ἱπη 
ἀδ8 ΑἹ] ἰδῖ, α'ϑο πἰομβίβ οἕης βείη Ζυϊμαη 
Ζι ϑιδηᾶὰς Κοπιγηῖ, 80 τῇυββ πῖᾶπ δεὶ 
ΑΙΙεπὰ, ννὰ8 βοβοῃίεπε, υπὰ δοπιῖξ δυςἢ 
δεῖ ἀεπὶ Τοάεβίεἰάδη ἔταρεπ, νἱείεσηῃ 68 
ἰππὶ δηρεπηεβϑεη ἰδὲ " (ννεἶβ8). Τῆε 
Ῥυγζροβε οὔ αοά ἰ85 Ἔδχργεβεοά ἴ τῃς 
ννοτάβ: πολλοὺς νἱοὺς εἰς δόξαν 
ἀγαγόντα ““ἰπ ὑτίηρίηρ πιοῦν 8008 
ἴο φίογυ ". Ὑῆε δοουβαῖῖνα ἀγαγ. (αἱ- 
ΒΟΙΡΈ τείειστίηρ ἴο αὐτῷ) ἄοεβ ποὶ τε- 
45ις 8 ἴο οοπβίσυε ἰξ νἱἢ ἀρχηγὸν. 
ΤΗδι 18 ἃ ροββίδ]ες διῖ οἰ απιϑῪ οοπβίγυς- 
κἴίοη. Τα υβὲ οὗ υἱοὺς ἱπιρῖ 165 τμδι (ῃς 
Βδίδεσ ἰβ τῆς βυῦ)εςε δηὰ Ιεδάβ υ18 ἴο 6ὃχ- 
Ῥεςε τδδὲ {πε δοιίοη οἵ αοὰ ν]} ὈῈ τηεη- 
τίοπεᾶ, Αηὰ ἐπ|8 ςοπεισυςτίοη, ἰῃ ὙΠ ο ἢ 
ἴδε ἀδεῖνε οὗ {πε βυδ᾽εοὶ θδοοπιεβ δη δςο- 
ουβαῖίνα ΨὮδη πη ἱπδηϊίνε (Ο]]οννβ, ἰ8 
ποῖ ὑπκηονπ, δας [8 πιεγεῖν ἃ βρεοίεβ 
οὗἁ δεϊγδοιοη---ῆς ἰηβηἰῖνα ἀγαννίηρ ἴδε 
ποῦῃ ἰπίο ἴβε οᾶβε δρριορτίαῖε. Οὐ. 
Αοἰβ χὶ. 12, χν. 22; [χυκε ἱ. 74. Ἐχδηιρ 68 
ιἴτοτι τῇς οἰαββίοβ ἱἰπ Ιαΐξέλίας, 535. ΤΗΣ 
“Δοτίβε ραγιίοὶρὶς ἢ88 ἰεὰ τῆε ΜΝυϊραῖε 
ἴο ἐγταπϑὶδίς “ 4ιϊ πγυΐϊτοβ Α]οβ ἴῃ φίογίαπι 
«Δάάδυχοταῖ," πεεάϊεββίν, ἕο “τῆς βδοτγίβι 
Ρατεὶςἰρ!ς ἰ8 βοπιειίπηεβ ὑδοὰ δάνεγοί!ν 
ἴῃ τείδγθηςς ἴο δη δοϊίοῃ ενϊθπεῖν ἴῃ ἃ 
.δεπεγαὶ νυν οοἰποίάεης ἰῃ εἰπε νετα τπα 
δοιίοη οὗ τῆς νετγῦ, γεῖ ποῖ ἰἀεπεῖςαὶ ψντἢ 
ἰι, ὙΒε οποῖος οἵἩ ἴδε δογίβε ραγιϊςὶρ!ς 
ταῖπεσ ἵδη ἴῃς ρτεβεηΐ ἰῃ βυςἢ οᾶ868 18 
ἄυς το ἰῃς ἕλοι ἦμαι ἴδε δοιίοη ἰ8 τπουρῶαϊ 

“οὗὅ, ποῖ ἃ8 ἰπ ρσορζεββ, δυϊ 48 ἃ βἰπηρίς 
ἐνεπὶ οἵ ἔδει (Βυτίοη, Μ΄. απά Τ'., 149). 
“πολλοὺς νἱοὺς ““πιληγ ᾿ ἰδ ποῖ υβεὰ 
ὙΥῊ δὴν τεΐεγεπος ἕο ἔπε ρορυϊατίοπ οὗἁ 
1ῃς ννοτ]ά, οὐ ἴο τῆς ργοροτγίίοη οὔ {πε 
ιϑανεά, δι το ἴπε οης 5οη αἰτεδάυν ςεἷε- 
᾿δγαϊεὰ. [1 νναβ αοά᾽ β ρυγ ποῖ ΟὨΪΥ 
ἴο πᾶνβ οπα ϑοη ἴῃ ρίογυ. δὰ: το Ὀτγίπα 
ΤΩΔΏΥ ἴο ὃς Ρατίδίκειϑ νι Ηἷπι. Ἡεπος 
με ἀϊβησυν ; πεῆος τἰδς πεεά οὗἩ ιῃς 
"ϑυεγίηρ οἵ ΟὨτίβε. Βαϊ ἰξ ἰ8 ποῖ πλεγεῖὶν 
“πολλοὺς Ὀυὲ πολλοὺς υἱοὺς 5βιιρρεβιίπρ 
"ἴδε τοϊδεϊοπβῃϊρ ἀννεῖς ἀροπ ἴῃ ἴπ 6 βιιο- 
᾿οοδάϊηρ νεῖβεβι τὸν ἀρχηγὸν τ. 
σωτηρίας . .. ἴδε εὐτβὸν [Ρρἱοηςεσ] 
-οὐ {πεῖς βαϊναιίοπ ἰηδίοδτίηρ τπᾶὶ ἐδαΐυγα 
"οὗἨ ΟΠ γίβι 5. τεϊδείοη ἴο πε βανοά ψῃϊοἢ 
ἀειοττηϊηοα Ηἰ5 ἐχρογίεπος, “ τς Οδρίδίη 
"οὗ τπεῖς βαϊναδιίοη ". ἘΟΝ, 845 “ δυΐποσ " 
[ο!]οννπρ Ια. ΟΠ τΥ βοβίοπι 48 ἀρχηγὸν 
“τοντέστι τὸν αἴτιον, Δηά 50 Ἐοβαπδον 

Θυλῃ, “1 ἰδ Παγάϊν παοδββασυ ἴὸ ρυῖ 
τότε τηεληὶηρ ἱπῖο ἴτε ρῆγαβε (ἤδη ἰ8 
ςοπίδίηδά ἰπ τε ρϑγαϊεἱ Ἴχργεββϑίοη οὗ 
ν. 9᾽. 80 ΒΙεεῖκ, Καρεϊ δηὰ νοῦ ϑοάεηῃ. 
Βαυὶ τῇς ψοτγὰ ἰδ βείεςϊ, ἀπά ΨὮΥ βεῖίεςϊ, τ 
ποῖ ἴο δείηρ οὐὔξ ῥγεοίβεϊυ (18, τπδὲ ἰπ 
ἀπε ῥγεϑεηῖ οαβε (ἢς σϑυ8ε 18 4180 ἴδε 
Ἰεαδάδσ, “τηδὲ τῆς ϑοὴ ροδβ Ὀείοτε ἴπε 
βανθὰ ἱπ ἰῆς β4π|6ὸ ρϑίῃ ". Ηδ ἰ8 {πε 
ΒΟΠΡ βυνπηπιοεῦ ὙὯΟ οδττῖίεβ ἴῃς τορς 
Ἀβῆοτσε δηὰ 80 ποξ ΟὔΪυ βεοῦυγεβ Ηΐ8 οὐγῃ 
Ῥοϑίκίου δυῖ τπηᾶκεβ γεβοῦε ἴοσ 41} ννῇο 
Ὑ1Π τον. “ὙὍῆς ἀρχηγός ΒἰπΊδεϊ  ἤτδι 
ἴα κεβ μαζὶ ἴῃ τῃδὲ ννῃιοῦ πε οβιδὈ 5 ἢ 68" 
(ννεβέσοοιε). Οηε οἱ {πε οπίεξ ροϊηϊβ ἴῃ 
πε Ἐρίβεϊε ἰβ τπδὲ τῆς ϑανίουσ ἰ8β αἰβὸ 
ἀρχηγός. ΤΏὨς ψοτὰ 18 σοπιτηοηἶν δε 
οἵ ουπάετβ οὗ {τῖθθβ, τυ ϊεσβ δηὰ Ἴοπὶ- 
τηδηάεγβ, ρεβοηβ ἡ ῆο Ὀερίη δηγτπίηρ ἴπ 
Ὀεοοπιε (ες βουζος οὗ δηγιπίηρ, δυξ οτ 
τοῖβ Ἐρίβεϊε (χὶϊ, 2) ἰὲξ δᾶ8β ονεσ δπά 
ἃῦονε ἴδε δεῆβε οἵ “ρίοπθε". διὰ 
παθημάτων τελειῶσαι, “΄ἴ0 ρεῖ- 
ἔεςξ τῆγουρσῇ βυδεγίη θ᾽". τελειῶσαι ἰ8 
ἴο τῇδκε τέλειον, ἰο Ὀτίηρ ἃ Ρεσϑοῦ οἵ 
τηΐηρ τὸ ἴΠ6 ἀρρτορτγίδϊς τέλος, ἴο ςοπι- 
Ρίεῖα, ρμεσέεσῖ. Ἴσοηπβυσηγηαῖθ. ἴῃ ἴδε 
Ῥεπιδίδυοῃ ἰξ ἰβ τερυ εν υβεά ἴο ἀεποῖς 
πε οοπϑβεογδείοη οὗ ἴῃς ῥγίεβίβ. [Ι͂ἢ τῆ 8 
Ν.Τ. τ818 σοπβεοζδίίοη ἰδ πὸ ἔογπιδὶ βεῖ- 
εἶπ ἀρατγὶ ἴὸ οδῆοςς, Ὀυϊ ἃ ργεραγαδίίοῃ 
ἱηνοϊνίηρ εἰ ῖςα]ὶ βέπεββ. 80 ἴδδι ἤεσε 
ἴδε νογὰ ἀὐγεοϊν ἀδποῖδβ πηδίικί πρὶ ρεσέεοι 
88 ἰελάεσ οὗ βαϊνδιίοη, ὃδυὶ ἱπαἑγεείϊν πὰ 
ΌΥ ἱπιρι!ςαιίοη πρδίκίπρ πιόσγα!ν ρετγίεςι. 
Απὰ ἐξ τλογδῖ ρεγίεοτίοη, τεαυϊδίες ἴῃ 
οδ Μρο τ ἡ εἴδαπδς Βίῃπεσβ (ποιε 

α4) ἀπὰ ᾿ἰεδὰ τῆς νὰν ἴο ρίογυ, 
το ΌΩΙΣ Ὀς ργονεὰ δπὰ δοαυϊγεά ΈΤΟΟΣΒ 
τε ξυβετι πε 8 ἱηνοϊνεά ἴῃ 1νΐπρ 45 πηδῃ, 
τεπηρίεά ἀπά υἱεῖ ἀςαῖῃ τὸ ἕδος. ὙὙθοτε- 
ἴοτε διὰ παθημάτων, “4 ΡΪυγαῖ τ οὗ 
ΒΌΝετ ρα" ποῖ ΠΊΘΓΕΪΥ 48 ἰπ νεῖ. 9 
πάθημα τοῦ θανάτον. ΟἿ, νετ. 18. ΤΆε 
δἴοιυ ἱπάεεά ἰο ψ ῆῃῖο (Πϊ8 οαρίδίη οὗ 
βαἰνδιίοη ἰεδάβ ἰβ ἰῆς ρίοσυ οὗ ἐγίυπηρῃ 
ονεῖς ἰετηριδιίοη δηᾶ 411 (δαὶ επᾶὰβ ἴὸ 
τεισὶ ἣν δηὰ δεηβίδνα τπῇεῃ. 

Νες. σαὶ [ἢ τς εἰενοητῆ νεῖβα ἴῃς 
ντίϊες ργοςεεὰβ το ἐχρίδίη τολεγεὶη οοῦ- 
εἰβιεά ἐξε Βεῖηρηεββ (τὸ πρέπον) οὗ ρετ- 
[εςτηρ τε ἀρχηγόν τὨτουρἢ βυβετίη ρα. 
τ [1ὲ8 ἴῃ τῆς ἕλος (αι Ηδ δηά ἴποθε Ης 
Ιεαὰβ8 δῖε Ὀσοίμοιβ. [πὸ νν. 11-13 ἰξ [8 
βϑῆονη ἴπδὶ (Πΐβ ἰ8Β 80, δπὰ ἰπ ἰῃς βιιο- 
«εεάϊηρ νεῖβεβ ἴῃ6 ντίϊες ροϊπίβ οὐἱ 
ἈΠΔῈ 18 ἰηνοῖϊνεά ἱπ {Πὶβ Ὀτοιϊπεσποοά. 
ὃ ἁγιάζων Δπὰ οἱ ἁγιαζόμενοι τε ἴο ὃε 
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κα. χχίί. τες " δι᾽ ἣν αἰτίαν οὐκ ἐπαισχύνεται ἀδελφοὺς αὐτοὺς καλεῖν, 12. 
22,25; ϑιῳ καῇ " λέγων, “Απαγγελῶ τὸ ὄνομά σου τοῖς ἀδελφοῖς μου, ἐν μέσῳ ἐκ- 

ἤν. κλησίας ὑμνήσω σε. Καὶ πάλιν, “ ᾿ἘἘγὼ ἔσομαι πεποιθὼς ἐπ᾽ 

ΤἌΚΕΠ 88 ὑγεβεηξς ρδγίίς ρίεβ, δοὸ υδϑ02]}ν 
16, ἴῃ ἴῃς (ἰπιεῖςββ βυβιδηιςῖνε βδηβα. 
ἁγιάζειν πιεᾶπΒ (1) ἴο βεῖ ἀραὶ 85 ὃδε- 
Ἰοηρίὶπρ ἴο αοά, ἰπ οοπιγαάβιϊποείοη ἴο 
κοινός, ὑεϊοηρίπρ ἴο Ἔνεῖυ οὔθ. 80 ἱπ 
6εη. ἴ᾿. 3, οὗ τπε βενεπῖῆ ἄδγ, δπὰ ἰῃ 
Ἐχοάυβ οὗ ἴῃς πιουπιλίη, ἴῃς ἴεηι, ἴδε 
αἰῖασ. [1 ἰ8β Ἔβρεςῖδ!ν υϑεὰ οὗ ρεζβοῃβ 
βεῖ δρδεὶ ἴο πε ριϊεβίῃοοῦ οὔ ἴὸ δὴν 
Βρεςΐδὶ ψόοῦκ (Εχοά. χχχ, 30; 7ετ. ἱ. 5; 
7]οδη χ. 36. ΤἈγουρῇ τῆς Ο.Τ. ςετε- 
τηοηΐδὶ ἴδε ψν δος Ρεορίε νεῖε ἴῆυβ 

οι, 8εῖ ἀρασὶ ἴο αοά, δάπιϊιιεὰ 
ἴο Ηἰβ ννογϑῃῆϊρ. ἴπ ἢ 8 Ερίβεῖς τῆς ννογὰ 
8 υϑεὰ νντῆ πιυςὺ οὗ τῆς ΟΟΥΤ. ἰάελ οἱεαν- 
ἱηρ ἴο ἱξ, δηὰ ἰ8 οἔϊζεη γαῖῃες δαυϊναϊεηΐ ἴο 
δῖ Ψψὰ υπἀειβιληα ὈΥ “ ᾿υβε ιν ̓"᾿ τπδη 
ἴο “βαηοιν". Οὗ χ. το. [τ βἰρηϊδεδβ 
τῆδι νυν ἢ ΘΌΔΟΙ ΕΒ πιεη ἴὸ ἀρργοδςῇ αοά, 
Βυιϊ (2) ἱξ ἰβ ἱπ Ν. Τ. πιοῖς δηὰ τηογε ἔεϊ 
τῆδῖ τὸ [5 ΟὨΪΥ ὉῪ Ρυτὶ βοδίίοη οὗ σμαγαςοῖεσς 
τῆεῃ οδη ὃε βεῖ δραζσῖ ίοσ (οὰ, 8ὸ ἴπδῖ [8 
δίρμετν πιεδηΐπῷ 4150 διῖδοῃεβ ἴο πε νογά. 
[π τῆς ρῥγεβεηῖ νέτβς ἁγιάζων ἱπιτοάυςεβ 
ἴδε ῥγίεβεῖγ ἰἄςα, επἰδγρεά ὑροη ἰῃ νετζ. 17. 
ἐξ ἑνὸς πάντες “411 οἴοπε". ὙΠεῖε 
8 πιυςἢ ἴο Ὀε 8βαϊ4 ἰογ (δἱνίη᾽ 8 ἱπίεγργο- 
τλτίοη “ οἵ οπε παῖαγε,᾽" ογ Οδρρε !ι8᾽ “ οὗὨ 
ΟἿΣ ΟΟΠΊΠΊΟΙ τηΔ88 ". Οετίδιην ΒΙΘεἶκ 8 
τεάβοῃ ἔοσ τεϊεοιίηρ βυςἢ τεπάεσίηρ--- 
ἴδαῖ ἐξ οδη οἷν βίρηϊ εν ογὶ βίη, ἰδ ἰπσοτῖ- 
τεςῖ. “Οτεεῖς οἔϊεη τ.665 πε ρτεροβιτἰοηβ 
οὗ οτἰρίη (ἐκ, ἀπό) ννῆεδη ννε Ῥγείεσ ἴποβε 
οἵ ροβίτίοη οὐ ἀϊγεςτίοη, 48 ἰπ ἐξ ἄπροσ- 
δοκήτον, οη ἃ δκυάδάεη, ἐξ ἀφανοῦς, ἴῃ ἃ 
ἄουδι, ἐκ μιᾶς χειρός, ννἱϊἢ οης παπάὰ " 
ἔν σται οἡ Οκοοῤλ., ᾿ἴηα 70). ἴῃ Ν.Τ. 
κ εις ΕὟ ἐχργεβδεβ [86 ΡΑΓ ΟἹ ο[888 

ἴο ΒΟ οπα δεϊοηρβ (70. 111. 31). Απά 
ε΄. τ Οοτ. χ. 17. ἴἰ πλῖρς Ὀ6 υτρεά ἔτοπι 
χί. 12 ἴμαι (πϊβ8 νυτίϊες δδά ἢς πιεᾶηὶ 
βτοπίαβο νου πᾶνε βαϊά ἀφ᾽ ἑνός. 
ἐνεσίμεῖεββ τῆς πιειπὶῃρ δεεπ8 ἴο ὃς 

“οὗ οπς λίπε", ὙὍῆε πολλοὺς υἱοὺς 
οἵ νεῖ. 1ο, δηὰ δε δι᾽ ἣν αἰτίαν νν»ηΐο 
ζοϊοννΒ τηλίε ἴον τπὶβ βεπβε. Απὰ ἴδε 
διρυτηεηῖ οἵ νεζ. 14, (μαὶ Ῥεσδυδβε ΟἾτγίβὲ 
ΨΆ5 ὈΙΟΙ͂ΠΕΙ ἴὸ τε Ηε τπῃεγείοσγε ἰοοῖς 
βεβῇ, ὑτονεβ ἴπδλι ἐξ ἑνὸς οαπποῖ πιεᾶῃ 
“οὗ οπε πδῖυσε᾽. Τῇε ἔδει [δι Ηε δηά 
πον σε ἐξ ἑνὸς 18 τῆς στουπά οἵ Ηἰ8 
ἰηορατηδίίοη. Ηε ννὰβ ϑοη δηὰ Βζοῖδεγ 
Ὀεΐοτε ἀρρεαγίηρ οπ εἀγτῖῃ. Τῆς ψογάὰβ 
ἀπεὲπ ολη ΟΠΙΥ τεᾶπ πὶ ἴπῈ “ ΠΊΔΗΥ͂ 
8.8 ΨΏΟ ἃζς (0 ὃὈς ὕὑγτουρῃὶ ἴὸ βίογυ 
δηὰ τῆς “ 80η" νδο ᾿ἰεαὰβ ἔπεπὶ ἅτε οὗ 
ους ρᾶτεηίδρε. Τῆς δβοηβῃΐρ ἰῃ ὈοΙα 

ολδεβ ἰοοκβ ἴο ἴπῸ βδίης Ἐδίμεσ, δηὰ 
ἀερεηάβ οὐ Ηἰπι δηά ἰβ βυδ͵εςιὶ το ἴδε 
βᾶτηε αν οἵ ονεάδίεηςε δηά ἀενεϊορπιεηῖ. 
Βυῖ ν δὶ Εδίδεγ 18 τηεδηὶ ἡ Νοῖ Αἀδπη) 
(Βεζα, Ηοΐτηαπη, εἰς); Ννεῖββ δγρυεξ. 
ΒΓΟΠΡΙΥ ἴοσ Αὐγαμδιη, ἀρρεαδιίπρ ἴο νεσ. 
16 δηὰ οἵἷποῖ οοπίἀδγδίίοπβ; ὃυϊ (δε. 
ἔλοϊ πὲ ἴῃ νεῖ. 14 ἴῃς ἱποαγηδίίοη ἰβ 
ἐτολῖς ἃ ἃ5 4 γεςμΐέ οἵ τῆς δγοϊδβεοιμοοά, 
δες Π18 ἴο ἰηνοῖνε ἴδ τῷ ννὲ πλιδὲ υη ἀετείδλπά. 
ται αοά ἰ5β πηεᾶπε ; ἴπδὲ Ὀείοτα {πε ἱποᾶσ- 
ηαϊίοη Οἤγίβὲ τεςορηϊϑεά Ηἰ8 Ὀγτοιβεσῃποοά. 
“Οπ τῆϊ8 δοοουηι, Ὀεσδυβε Ηἰβ ρδτεπίαρε 
8 ἴῃς βᾶπης, " Ης 8 ποῖ δβῃαπηςὰ το οδἱ] 
τῆεπι Ὀγοίῃεῖ ". Ηες πιρῃιϊ ἢᾶνε δεθη 
ἐεχρεςῖεά το βησίπκ ἔσγοπι ἴῆοβε ψνῇο δδὰ 
80 δε] ϊεά {πεῖς ΠὶρὮ οτὶ σὶπ, ογ δἱ ἴδε Ὀεβδὶ 
ἴο πῆονς δπΊοηρ ἴδεπὶ ννἱἢ τῆς ΚίηαΙΥ 
βυρατίοῦ Ῥγοξζεββϑίοπδίϊβπι οὗ ἃ βυγβθοῃ 
ΨὯΟ επίεγβ ἴῃ6 νγΑγά οἵ Δη Ποβρίιδὶ βο] εἶ 
ἴο Πε8], ποῖ ἴο ᾿ἵνε ἔδεγε; δυϊ Ηδ ςο] ἰπλβ. 
ΤΔΕΠ 48 δἰβ κΚίῃ ἀπά οπ (8 ὕαβε8 Ηἰΐβ 
δοιίοη (εἶ. χὶ. 16). 

νεῖ. 12. ἴἷπ ρτοοί ἴπδὲ Ηε ἰβ ποῖ. 
Δϑῃδιηθὰ τὸ ἴϑδκε Π'8 ρίδος ἀπιοηρ τὭεῃ 
858 ἃ ὑτοῖπεσς ἴἄγες ραββαρεβ δὲ δάδυςεςά 
ίτοτα ἴῃς ΟΟΤ. ἴπ Ὑ δίκα τη ϊ5 τεϊδιϊοπβδίρ' 
ἷ8 ἱπηρ!εἄ. ὙΠεβε ραβϑβᾶρεβ ἅτε 80 ᾿οῆ- 
βάδην δβϑυτηεᾶ ἴὸ Ὀς Μεββίδηϊς παῖ 
πεν ἂζε αιοϊεά 458 βροκεὴ ὃν ΟἾσίβι 
Ηἰπιβεϊῇ, ὙΠε ἕλος ἐπὶ νογάβ. 
οὗ ]εβ85 βροκοθ ννῆϊ!ς ΗςἜς ᾿ἱνεά ου 
ελεῖῦ ὅτ ποῖ αυοῖϊεά οδη βολγοεῖν ὃς 
δοΤερίοἁ 48 ργοοῖ ἴπδὶ ἴῃς ἀοβρεῖβ νγεσε: 
ποῖ ἴω δχίβίεπος ἤδη ἴπ|85 Εριβ6]6 ννδβ. 
νυτϊτεπ, ἔος ἄνθη δῆσσ ἴῃς τηϊάάϊε οἵ τῃὰ 
δεοοηὰ οσεηίυγγ, ἴῃς Ο.Τ΄. ννᾶβ 5811} τῆς. 
“ ϑογίρίυτε" οὗἠἨ ἁ ἑτῆε ΟὨγβιίαη Οδυτοῇ. 
Τῆς ἢγοι αυοίατίοη 5 οτὰ ἴπε τνεηῖν-. 
βεοοπὰ Ῥβαΐπὶ ἀρρίϊεά τὸ Ηϊπιβοῖῦ ὃν 
το Γοτά οη ἑὰς, «ἴοεῦ, Τῆς ΧΧ 
Ἰγήσομαι ἰ5 αἰτεγεά ἰὸ ἀπαγγελῶ, ΤῊε 

βἰξηϊπολπι νογάβ ἰῃ ἴῃς ἢτβὲ οἴδυβε ἅτε 
τοῖς ἀδελφοῖς γον; δηὰ τς βἰρηίβοδηςε: 
οΟΥὗἨ ἴῃς ϑεςοπὰ οἴδλυβε Ἴοηβίβίβ ἰπ ἴῃ8 
τεργεβεηϊδιίοη οὗ ἴπε Μεββίδῃ ἃ8 (δἰκίπρ 
Ῥαζὶ ἴπ τῆς τσογολὲῤ οΓ Οοὰ ἱπ ἴῃς οοη- 
δτεραϊίίοη. ΤῊϊβΒ '5 οπα ραγίίου δ ἔογπῃ 
ἰπ ν»Ἰή ἢ Ηἰ8 Ὀσοϊμεγῃοοά τδηϊεβιβ ἰἴ5ς6 1. 
Ἐοτ τῇς ραβϑαρεβ οἰϊεὰ ποῖ πιεγεῖν δθῖγαι 
πε ὑτγοϊδεσῃοοά, δυῖ αἷβο ἊἼχβιδίς [ἰἴ5. 
τερ ΠῪ ἴῃ ἔπε ρατιοϊραϊίοη Ὁγ ἴπε Μεββίδῃ 
οὗ πΒυπηδη σοπάϊεοη8. 

Ψψεῖ. 13. Τῆς ὑνὸ φαυοίδιίοηϑβ οἰτεὰ ἰπ, 
ἴδε τιἰγεδεη ἢ νεῦβε ἀγα ἔγοπι 188. νἱϊῖ. 17, 
18. ὙΠοτε ἴΠοῪ ἅγε οοητίηυουβ, πετε πεν 
ἃτε βερδγδίε! Υ ἱπιγσοάυςςά, δας Ὀγ ἴδε: 
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αὐτῷ ̓. 13. ' Καὶ πάλιν, ““᾿Ιδοὺ ἐγὼ καὶ τὰ παιδία ἅ μοι ἔδωκεν 1 Ἐτα. νἱ!!. δι 
ὁ Θεός". 
αἵματος, καὶ αὐτὸς παραπλησίως μετέσχε τῶν αὐτῶν, ἵνα διὰ τ1:, 14. 

]οδη. 
14. ἢ Ἐπεὶ οὖν τὰ παιδία κεκοινώνηκε σαρκὸς καὶ χ. 29, εἰ 

. 6, 9, 

τοῦ θανάτου καταργήσῃ τὸν τὸ κράτος ἔχοντα τοῦ θανάτου, ας πννρον 8; Οεε. 
χὐϊ. 14} 
δα. 

14: Σ Οος. χν. 54,55; ΡΒ]. ἰϊ.γ); να ἱ. το. 

17. ἴῃ ΚΙ, ἔ, νρεῖε; αἰματ΄ κ΄ σαρκος ἴῃ ἡ ΒΟΏΕΜΡ, 17, 37, 47, 137. 

υδυδὶ καὶ πάλιν, Ὀεοδυδε {πεν δεῖνα ἴο 
τίη οὐδ ἴνο ἀϊδιίπος ροϊηϊβ. ἴῃ ἴῃς 
Βεβὲ, ἴῃς Μεββὶ δὴ υἱΐετβ ἢ15 ἴγυδὲ ἰῃ αοά, 
δηᾶ τΠεσθῦν ἐΠπβιταῖεβ Ηἰΐ8 βοπβῆΐρ δηά 
Ῥτοιϊδβετμβοοά νυ πιδη. [ἱκεῸ 411 πιεη 
Ἠς ἰβ ἀδερεηάθεης οὐ αοά. Αβ8 Οαϊνίῃ 
ΒΑΥΒ: “ δῖποε Ηδς ἀδρεπᾶβ οὐ (πε αἱά οὗ 
αοά Ηἰ3 ςοπάϊείοα ἢα8 σοτητμηἰΥ ἢ 
οὐτϑ᾽᾽. [Ιπ ἴῃς βεοοπὰ ρατέ, ἰδοὺ ἐγὼ ποῖ 
ΟὨΪΥ ο818 δεϊεπείοη τὸ Η! τ)861} 45 οἰοβεῖν 
Δδβοοίδιεἁ ψἱτἢ τῆς παιδία; δυὶ 4180, 
85 ΔΝ εἶδ τη ϊηῖκβ, ἱπεϊπιδῖεβ Ηἰβ γεδάϊπεββ 
ἴο οὔεΥ,. 88 ἢ “Ηετε δὴ 1". Ταῖβ 
οδεάϊεπος Ηε βἤδγεβ ὑἱἱἢ πόδε ννμοπὶ 
αοὰἃ δ48 οοπιτηἰοὰ ἴο Ηἰβ οατε, αοά᾽β 
παιδία ἀπά Ηἰἷδ8 Ὀτοίμετβ. Ολ 70. νἱ. 37, 
39, χνὶΐ. ΣΙ. 

νν. 14-ΑΆ6.0ἁ ὙΠῖβ βανίηρ Ὀγοϊμεγβοοά 
ἱηνοϊνεά ἱποαγπαϊίοη δηὰ ἄδεαῖῃ. Ἐὸοσ, 
88 ἰξ πᾶβ8 Ἔνθῖ δεθη τῆς σοπιπιοη ἰοὶ οὗ 
τῆς παιδία ἰο ᾿ἰἵνε υὑπάες ἴπε σοπάϊεϊοπ5 
ἱπιροβεὰ ὉῪ βεβῃ δπά Ὀ]οοά, βυυδήεοὶ ἴοὸ 
ἱπενιιαδῖε ἀϊδβοϊυκίοη δηά τῆς βῃσι κί ρ8 
ἃηά ψελκπεββεβ Ἴςοπδβεαυεηὶ, Ηε δἷ80, 
τηῖ86 Θοη οἵ ἀοά, Ηἰπιεεῖ (καὶ αὐτὸς) 
βῃασεὰά ἢ ποῖ ἴῃ {πεῖς ἰΔεπΈοδὶ 
παῖυτο, ἴῆυ8 τηακίην Ηἰπιθεῖ Πἰδοϊὶς τὸ 
ἀεαῖῃ; Ηἰβ ἱπιεπιίοη ξείηρ ἴδαὲ ὃγῪ 
ἁγίης Ης πιίρῃε τεηάεσ Πδττηΐεββ Ὠΐπὶ 
τῆι υϑοὰ ἀεδίῃ 48 ἃ ἰεστοσ, ἀπά ἴδπι8 
ἀεῖϊνες ἴοτὶ βίανοσν ἴβοβϑὲ Ψῆο πδά 
δβυδετεὰ ἀφδῖῃ τὸ τιυΐς {πεὶγ [Π{Ὸὸὶ δηὰ 
Ἰϊνεὰ ἰῃ ρῬεγρεῖυδλὶ ἀγεδά. κεκοινώνηκεν 
“6,0 μετέσχεν ρετί. ἀπὰ δοτ.; ἴδε ὁπε 
Ροϊπεηρ ἴο ἴῃς οοπηπλοη ἰοὶ ννὨϊ ἢ ἴῃς 
παιδία ᾿ᾶνε Σἰννᾶγβ βῃαγεὰ, αἵματος καὶ 
σαρκός; υϑ0.411Υ (Ὀυις τοὶ αἰνναγδ, ἘΡΏ. νὶ. 
12) ἱπνεγιεὰ δηὰ ἀεποιίπρ Ὠυπιδη πδίυγα 
ἰη ἰδ ψεΕΆΚπαβ8 δηὰ [ΔΌΣ ΠΥ ἴοὸ ἄδοδν 
(Θα]. ἱ. 16, εἰς., ἀπά εβρεοίδιν σ᾿ Οοσ. 
χν. 50); ἴῃς οἴδετ, ἐχργαββίηρ ἴῃς οπὲ 
οὶ οὐ Ομσίϑε ὉῪ νηοῦ Ης Ὀεοδηια ἃ 
βδατοσ τ πλεη ἰπ 1815 ννεαῖ οοπάϊτίοη. 
Ηε ραγίοοϊκ, Ῥὰϊ ἄοεβ ὔοὶ πον ραγίδκε. 
[ννεϊβιείη αυοῖε8 ἴοι Ῥοΐγδεπυβ ταὶ 
ΟΒδδείδβ εὐὐοϊηεά ἄροη Πίβ βοϊ ἀΐθγβ ν ἤθη 
δῦουϊ ἴο δῆρᾶρε ἰῃ ὈδΈς ὯΣ ἀπηκ οὐ μὰ 
ἘὨΘΠΊΥ 88 ρώποις αἱ καὶ κα 
ἔχουσιν καὶ τῆς αὐτῆς φύσεως ἡμῖν 
κεκοινωνηκόσι.) Τηΐ8 ὨυπΊλη πδίυτε 
ΟὨγῖϑε δββυπιεὰ παραπλησίωφ, 1 ἢ 

ΟΠ τγυβοβίοπι ἱπιεγργεῖβ, οὐ φαντασίᾳ οὐδὲ 
εἰκόνι ἀλλ᾽ ἀληθείᾳ. Ιὑ πιεᾶπ8 ποὶ 
τ ΘΓεΪν “ἷπ [κὰ πιᾶπηδσ," δὺῖ “ἴῃ 
ΔΌβοϊυϊεῖν τῇς βᾶτηθ πιδηπαῦ᾽; 88 ἰπ 
Αττίδη νἱϊ. σ, 9, σὺ δὲ ἄνθρωπος ὧν, 
παραπλήσιος τοῖς ἄλλοις, Ἡετοά, [1]. 
ΙΟ4, εδὸν παραπλησίως “Δἰπιοκὶ 
ἰάεπεῖςα]""; 8ες αἷβδο Ὀϊοά. ϑίς., ν. 45. 
τῶν αὐτῶν, ἱἐ.ε., Ὀϊοοά δηά ἢἤεδῃ. 
Τῆς ρυγροβς οὗ (πε ἱποδγπδίίοη 18 6χ- 

εβδεαὰ ἴῃ ἴῃς ννοτάβ ἵνα διὰ τοῦ 
γνάτον . . . ἦσαν δουλίας. Ης ἴοοῖκ 

βεβὰ ἰδαὶ Ηδ ταῖρμὶ ἀϊε, ἀπά 80 ἀδϑίσου 
ποῖ ἀεδῖῃ Ὀὰὲ Πὶπὶ τπᾶὶ δὰ ἴπε ρονγεσ 
οὗ ἀεδῖῃ, δπὰ ἀεϊίνεσ, εἴς. Τῆς ἀουδῖθ 
οὈ͵εοῖ πᾶν ὃς οοπδίἀετεά 88 οπα, ἴδε 
ἀεΐεαι οἵ τῆς ἄεν!] ἱπνοϊνίηρ πε ἀε- 
Ἰϊνετζᾶπος οὗ ἰποβς ἴῃ Ὀοπᾶδγε. τῇδε 
πιοᾶὴβ Ηε υδεὰ [το Δοοοπλρ ϊϑηῃ ὑδῖ8 
οὔ͵εςι ναβ Ηἰβ ἁγίπρ (διὰ τ΄. θανάτου). 
Ηον ἴῃς ἀεί οὗ ΟἸγίβι πδά τῆς τεβυΐς 
δεῖς δβδογίδεά τὸ ἰϊ, ννὲ γε ἰεδ ἴο Ἴοοῦ- 
εοίυτε; ἴοσ πονῇεσε εἶβε ἰῃ ἴῃς Ἐρίβεϊς 
8 ἴη6 ἀεϊϊνεταπος οὗ πιδὴ ὉΥ ΟἸἾγίβι᾽ 8 
ἀελῖῃ εἰδιεὰ ἰπ δπδίομουβ ἰεστηβ, νε 
τοῦδε ἢγεὶ ἐπάεανους ἴοὸ υπάἀετβιδηά (πα 
ἰοῶβ δεῖς ετηρίογεά. καταργήσῃ: 
“τη ρῆς τεηάοσ ἱπορεγαῦνε " περ γοὴ, 
“τίη ἴο πουρῃε". ϑοχηοι πιεβ “ ἀδ6- 
βίτου ἡ οὐ “ρυῖϊ ἂἃπ επά ἰο᾽ δ8 ἴῃ 
Οοτ. χν. 26 ἔσχατος ἐχθρὸς καταργεῖται 
ὃ θάνατος. τὸντὸ κράτοςξἔχοντα 
τοῦ θανάτου, "δίχα ΨῸ Ππᾶ5 ἴδε 
Ῥονεῖ οὗ ἀεδίῃ, παῖ ἴἰβ, τῇς ἀεν!,᾽" 
τὸν διάβολον (διαβάλλω, 1 5εὶ 
δϑυπάοι, ρυῖ δὲ νδγίδηςθ) υβεὰ ὃν υχχ 

τοτεπᾶες ἩΔΙΌ ἰπ ]οὉ ἰ. “1, ἀπὰ ΖαςὮ. ἰ11., 
εἰς. Σατάν᾽ 15 υδοὰ ἰπ τ Κίηρβ χὶ. [ἴῃ 
Ν.Τ. θοιῃ ἀεείρπδείοηβ οοοὺτγ ἰγεαυςηεῖν. 
Βυκ {δὲ εβἰρηίβοαπος ἔοσ οὺγ ργεβεηΐ ρδ8- 
βᾶρε ᾿ἴεβ ἴῃ ἴῃς ἀεβογίριίοη “" αἰπὶ ΨνΠῸ 
δᾶ8 ἴδε ρονες οἵ ἀδαῖῃ". ἔχειν τὸ 
κράτος ἰδβ οἰαβεῖςα!, ἀπὰ κράτος νὴ Ὦ 
τῆς ρεηίεῖνε ἀεηοῖεβ ἐπε τϑαὶπὶ τυ τμίη 
ψΗϊοἢ οσ ονος ψηΐο τῆς τοῖε ἰ8 ἐχοῖ- 
εἰδεά, ἃ8 Ηετζγοά., 11. 142, τῆς Σάμον τ. 
κράτος. ἴπ οοππεοιίοη υνἱτὰ (Π18. υηὶ- 
νεσβαὶ ΒυπΊιδη ἐχρεσίεπος οὗ ἀδαῖῃ με 868 
88. τηδίρη ἰπῆμεπος, ἀπά τς βιγι κίηρ 
νϊἱβίοπ οἵ Ζεςξ. ἰἰ. βΒῆονγβ ἃ8 ον Βε ἀοεβ 
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Ὁ Τμας, 1, ,4} ἔστι, τὸν διάβολον, 15. " καὶ ἀπαλλάξῃ τούτους, ὅσοι φόβῳ θανάτου 
Ἐσοπ). νἱἱ. 
15. Ἰ διὰ παντὸς τοῦ ζῆν ἔνοχοι ἧσαν δουλείας." 16. οὐ γὰρ δήπου ἀγ- 

1 δονλιας ἰη Ὁ Ὁ Ἑ ἬἪΡ'; δονυλειας 'ἰπ ΑΒΟΏΡ, εἰς., ΕΥ̓ ΚΙΜ. 

80. Ηε Ὀγίῃββ βίῃβ ἴο τεσηετηῦγδηςς, ἢς 
ΔΡΡΕΆΙΒ 85 ἴπε δοουβεσ οὗ ἴλ6 Ὀγεϊῆγεπ, 885 

6. οουηβεὶ ἕοσ {με ργοβεουϊΐοη. Τυβ 
Ὧς οτεδῖθβ ἃ ἔδαι οἵ ἀεαδίῃ, ἃ ἔεασ νυπίο ἢ 
ἰδ οὔς οὗἉ ιἢς πιοϑβὲ πηδγκεὰ ἔξαϊυγεβ οὗ 
Ὁ.Τ. εχρεγίεπος. Βοίῃ ϑοδοειίρεη δηά 
Ννεῦδεῦ ρεοάυοσε ταδἱηΐς 8] βαγίπρβ ννί ἢ 
ἱΠπδίγαῖε ἔἢε ροννεσ οὗ ἃ ἰςραὶ γεϊἱρίοη ἴο 
Ῥιοάυος δεγνὶ ᾿ν διὰ ἔδατ, 8ο ἴδαι τῃς 
πδίυταὶ! ἐχργεββίοη οὗ ἴῃς εν ννᾶβ, “ [ἢ 
τηϊβ 1 ἀεδεῃ ν1}} ποῖ βυθῆῖες ἃ πιδη ἴο ὈἊὲ 
εἰλά"". Ιἴε, ἴῃ εδογῖ, ἢ δἰπ ἀπδο- 
φουηίεά ἴοτ, δηὰ υνἱῖ ἀφαῖῃ νίεννεά 48 
ἴῃς Ρυπίβῃπηεης οὗ δίπ ἴο 'οοκ ἔογινασά ἔο, 
ἷθ. ἃ δονλεία υηννοτῆγ οὗ Οοά 8 8οῃβ. 
ΤΠΙ8 ἱπάεεά ἰβ Ἐχργεββὶν βίδιεά ἰῇ νεῖ. 1:5. 
Τῆς δουλεία νῃϊςἢ ςοπιγαάϊοια τῆς ἰάεα οὗ 
βοῃβῆϊρ ἀπά ρῥγενεηῖβ τε ἵτοτ επιεσίη 
ρου {πεῖς ἀεβείηγ οἵ ἀοτηϊπίοπ ονὸσ δἱ 
τπῖπρα ἰβΒ οοοαδίοηδά Ὁ τπεὶς ἔεασ οὗ 
ὁεδιὴ (φόβῳ, τῃς ἀαιίνε οὗ σαυ56) 48 τ᾿πδὶ 
ὙὨΙΘἢ ἱπιρ 168 τεὐεςίοη Ὁ αοἅ. ΓΑπιοηρ 
τῆς τᾶςεβ ὑγῆοξε σοῃβοίεησς ννὰβ ποῖ εἀυ- 
οαἰεὰ ὃν ἴδε ἴανν, νίεννβ οὗ ἀςαῖῃ νατίεὰ 
δτεδῖγ. ὙΤπεβε νν}}} Ὀε ἔουπά ἰη Θεά άε᾽ 
Ῥλαεάο, Ῥρ. 217, 223 ; ἀπά οἷ, με ορεη- 
ἰῃρ Ῥαγαργαρῇβ οὗ ἴῃς τῃϊγὰ Βοοκ οἵ ἔπε 
Κεῤμδιϊο, Δ5 ψνΕἸ} ἃ8 Ὁ. 330 δηὰ 486 Β. 
Ασιδίοεϊε νι Πῖ8. αϑυδ] βίσγαὶ ρ μείογνναγὰ 
ἔτατικπεββ ρὑγοπουηςοεβ ἀεδίῃ φοβερώτατον. 
Οὐ ἴπε οἵμπεν παπᾶ, τπῆδὴν δεϊιενεὰ 
τεθνάμεναι βέλτιον ἣ βίοτος; Ηερε: 148 
ΜᾺΒ βιγϊεὰ ὁ πεισιθάνατος, ἀηὰ Ὁγ δί5 
Ῥεγβιδείοηβ ἀπὰ οἵἴπεγννίβε βυι οὶ ας Ὀεοδπια 
Ῥορυΐϊλτ; ηὰ ἄεδίῃ νδδβ πο ἰοῃρβεγ 
τοοκοηθά δῃ Ἂνεγϊαβιιηρ 11), δας “τ οτίιπι 
ῥοθυν Ῥαγαῖυπη Ὡοδὶβ εἰ ρετγέυρίυπι ᾽". 

ΟἿγ ἀρρ] σα ῦ]ε το τπς ργεβεπὶ ρδδβᾶρα 
ἰ8 ϑρίποζδ᾽ 5 " ποπῖο ἐὲδὲῦ ἂβ ηἰ1ο τη» 
ὑᾶτλ ἀε πιοτίς οορίταε". ΟΛ᾽ ΡΗϊο, 
νη. σαῤ. ἰἰδέγ, ΜὮΟ αὐυοῖεβ Ευτίρ., 

τίς ἐστι δοῦλος τοῦ θανεῖν ἄφροντις 
ὦν; ΤὨῖΐδ τπεπ ναθ ἴδε θοπάασψε Ὡς ἢ 
«οΠατιδοιεσίβεά τῆς [{{π (διὰ παντὸς τοῦ ζῆν) 
οὗ ἴῆοβα ὑπάετ ἰἢε οἷά ἀϊδρεπβδιίοη ; ἴῃς 
Ὀοῃάλρε ἴῃ ννῃϊς ἢ παν ναῖε μεϊά (ἔνοχοι 
Ξε ἐνεχόμενοι, "" πεῖ ̓" οἵ “ Βουπά,᾽ ““Ξυδ- 
7εοὶ το, βεὲ Ὑπαγεσ, 8.ν.), δηὰ ἴτοπὶ 
ψ Ὡς ἢ ΟΠ τίβι ἀε]νετεά τούτους ὅσοι, ηοἱ 
8 ἰΐ ἰξ ννεσεὲ ἃ γεβισιςϊοὰ πυπιῦογ ν 80 
ψνεγε ἀεϊϊνετεά, ὈὰΣ οἡ ἴδε σοπίγαγυ ἴοὸ 
τοῖς {πὶ τῆς ἀε! νεγᾶηος ννᾶ5 Ἴοεχίεη- 
βῖνε τῇ τῆς Ῥοπάαρε. ἀπαλλάξῃ, υϑεά 
Ἔβρεοίδ!ν οὗ ἐγεείηρ ἴτοπὶ εἰάνεσυ [Ἐχχ. 
τοῦ ῬΏΪΟ ἴῃ δγρζον, δηὰ οΥ, Ιβοογαῖεβ 
οὗτος ἀπήλλαξεν αὐτοὺς τοῦ δέους 

τούτον. Ιἢ ἰῃς Ῥλαεάο τεαυςπεν οὗ 
800] επιδηςὶραῖεά ἔγουῃ ἴπεῈ Ὀοάγ.)] ον 
ἴῆς θοῦ νψτουρδὶ τΠ8 ἀεϊίνεταηος διὰ 
τοῦ θανάτον ςἂπ πον ὃς δηδθινετεῦ; ἀπά 
ἰξ οδῆποὶ ὃς θεῖε δηβυνεγοὰ ἴΠδη ἰῃ τῆς 
ννοτάβ οὗ Βοδετίβοη ϑπ ἢ : “ΤῸ Ὀτεακ 
τ8]8 βυνᾶυ, [εβὺ8 ἴδκαβ "ροη Η πηβε} ἴπδὶ 
τηογῖδὶ ἤεβῃ δπὰᾶ δἱοοὰ το ψῇοβε ἱπβτγηιὶ- 
εἶἴδ8 τῆς ἔεασ οἱ ἄδαιἢ υπάθγ ἴῃς ΟἿ. 
δἰϊδλοῃεβ. Βυῖ Ὡς Ης ρᾶβδεβ ἐπσου ἢ 
811 τἰῆε ψεαίκηεββ οἵ ἤξβθῃϊυ ᾿ἰΐς, δηά, 
δηλ, τπγουρῃ ἀεδίῃ ὑ"5ε1ξ, Ης, ἀπε 
411 οἴδεῖδ, ρζονεβ Ηἰπιβεῖζ ποῖ οὐ 
εἐχοτηρὶ ἔτοῦῦ ἴδε ἔκασ οὐ ἀεδλῖῃ, ὃυϊ 
νἱοϊοτίουβ ονεσ (ες δοουβεσ. Τὸ Ηἰπὶ, 
Ὑ»}Ο ἴῃ Ηἰδβ βίῃ εββπε88 Ἵχρεγ ποῖ ὄνοτν 
ὙΘΆΚΠΘ88 οὗ πιοσίδι γ, πους ἀϊτγίπυ- 
τίοη οὗἉ μὶβ ἀπότγοίκδη βίγεηρίδ οὗ [εἰϊονν- 
δῃϊρ ἢ αοά, ἀδαῖῃ ἰβ ποῖ τπε ἀτγελάεα 
βίρῃ οὗ βεραγδίίοῃ ἔγοπι οά᾽β ρζᾶσε (οὔ. 
νεσ. 7), Ὀαϊ ἃ βῖερ ἴῃ ἢ 5 ἀϊνίηεῖγ ἀρροϊηϊεὰ 
οῶγεεγ; ποῖ βοιηειπίηρ ἰηβιςοιεᾶ οἡ Ηΐπὶ 
ραϊπβὶ Ηἰβ ν"]], θαι ἃ πχεᾶπβ νυ ογ ΌΥ 
(διὰ ἘΠ ρεηίτῖνε) εξ οοπδοϊουξίγ ἀπά 
ἀεοϊσπεά Δοςοοτηρ Ι5πεβ Ηἰβ νοσαῖίοη 48 
ϑανίουσ. Εοσ [818 νἱοἴοτν οὗ [6βϑ8 ἬἼνὲσ 
ἴῆε ἀενὶ], οὐ, νυ ἢ 8 τῆς βαπὶῈ τμίηρ, 
τῆς ἔδαγ οἵ ἀδαΐῃ, πιυδὲ Ἐς ἰάκεη, [ἰκα 
Ἔνεγυ οἵδον ραγὶ οἱ Ηἰβ ννοσκ, ἱπ οοπῆςο- 
ἰἴοη ἢ τς ἰάεα οὗ Ηἰβ νοσδίοῃ 88 
ἨΗεδὰ δηὰ 1,ελάεσς οἵ Ηἰβ ΡΙε. [ἴῃ 
Βῃοτῖ, ννὰ δεὲ πον ψῆδλῖ 185 τηοδηΐ ὉῪ 
Ηἱβ τδβεὶπρ ἀεδιῃ ".70» ευενν πιαη," δῃὰ 
δον τη ἀςαῖῃ συδταηίεεβ ἴπε ρετγέεςι 
ἀοπιίηίοη ἀπά ρίοσυ ἁἀερίοϊεά ἴῃ Ῥβαὶπι 
ν, ΑἹΙ τῆς δυπ !δίίοη δπὰ ἀεδίῃ 
8ῖ6ὲ ᾿ιϑιιβεά ὃν τῇς πεςεβδβίτϊεβ οὗ ἴδῃς 
᾿οΆ8ε6, ἢ οοποϊυάεβ, “ Ἐογ, 8 1 πεεὰ 
βολγοεῖυν βδυ, ἰξ ἰ8β ἢοὶ δῆρεϊβ (ργεβυτωδΌϊυ 
8 1ε8588 δπὰ βρίτίτυδὶ θείη ρβ, πν' 
ἱ, 14) Ης ἰβ ακίηρ ἴῃ παπά, δυὲ ες ἰ5 
τακίπρ ἰθπ δαηὰ Αὐγδμδπ)β βοεὰ (πε 
ἁγίηρ οἰ άγεη οἵ ἃ ἀεδά ἔδι μεσ; “2180 
ἀεγρ είς πθη βιεγθ!οῆς υπὰ ἀυγοῦ Τοάς8- 
ἔυτοῆε ἴῃ Καδοδίβομηξ Ὀεΐδηρεηε Ννεβεη,᾽ 
ΒΙεεκ). δήπον: ἐτεαυσητν ἰῃ οἰ αββίςβ, 
Ὧἂ5 Ρίαιο, Ῥγοίαρογας, 300 Ο. οὐ γὰρ 
δήπον ἐνέτυχες, “᾿ἴογ 1 τᾶν ἰδία ἴξ ἔος 
δταπιςά γου ἢανε ποὲ τηεῖ᾽" (Αῤοΐ., 21 Β). 
τί ποτε λέγει ὁ θεός .. . φάσκων ἐμὲ 
σοφώτατον εἶναι ; οὐ γὰρ ψεύδεταί 
γε, “ ἴοτ, δὲ Δῃγ ταῖς, ἃ8 πεεὰ πδγάϊυ ὃς 
βαϊἃ, ες ἰ8 ποί βαγίηρ ψῇῃδῖ ἰβ υπίγυς"", 
ἐπιλαμβάνεται : “1λγ8 Βο]Ϊά ἴο ΠεΙρ ᾽᾿᾽ οΓ 
δἰ ΠΙΡῚῪ “ βιιςσοῦτγδ,᾽" ν ἢ τῆς ἰάεα οὗἩ τδκ- 
ἰῃξ ἃ Ῥείβοῃ ὑρ ἴο βεεὲ δὶπι ἰἤσουρῃ. ΟΥ 
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γέλων ἐπιλαμβάνεται, ἀλλὰ σπέρματος ᾿Αβραὰμ ἐπιλαμβάνεται. 17. 

“ὅθεν ὥφειλε κατὰ πάντα τοῖς ἀδελφοῖς ὁμοιωθῆναι, ἵνα ἐλεήμων ο ἱν. τ5, εἰ 

γένηται καὶ πιστὸς ἀρχιερεὺς τὰ πρὸς τὸν Θεὸν, εἰς τὸ ἱλάσκεσθαι 

... .« ἐπιλαμβά δὲγο Ἂν ιχ. ἡ μόρα γεται 
τῶν ζητούντων αὐτήν, ἀπὰ τῃς 8. Πο] Δ8ὲ 
οη Αεβοῃ., Ῥεγξς., 742, ὅταν σπεύδῃ τις 
εἰς καλὰ ἣ εἰς κακά, ὁ θεὸς αὐτοῦ 
ἐπιλαμβάνεται. ΟΔδ8:6} 110 νγᾶ8. ἴῃς ἢγϑι 
ἴο Ργοροβε ἴῃς πιεδλπίηρ “ μεῖρ᾿᾽ ἴῃ ρίδος 
ΟΥ̓ "" Αβϑυπὶς ἴῃς πδίυτα οὗ, δηὰ Βεζα 
μανίηρ υτρεὰ τε ἰδίϊεσ ταπάθσίηρ 48 
Ὀείῃρ ἴδαὶ οὗ ἴῆε ἀτεεκ ἐδιμεσβ, σόα 
ΟΠ ἴο ΒΑΥ, “400 πιδρ185 εδί δχϑογδηδα 
Οδβιε!!οηῖβ δυάδαςία ηυϊ ἐπ᾿ . ζοῆ- 
νεγῖς “" οῤῥἐμίαΐηγ,; ποη πιοάο ἐαἾβα, βεά 
εἰίαπι ἱπερία ἱπιεγργειϊδιίοης, εἰς". 1 
Βδβ Ὀεεη βυφρεκίεὰ ἐπαὶ θάνατος τιϊρπὶ 
ΡῈ πε ποπηϊηδῖῖνα ννῃϊο ψου]ά ρῖνε αυἱῖα 
ἃ ξοοά δβεηβε, δυξ 48 Οἤτίβε ἰ8 ἰῆς δυδ]εοῖ 
Ὀοϊῃ οὗ τς ἰογεροίηρ δηὰ οἵ (δε βυς- 
οεοάϊηρ οἰαυδε ἰξ 15 πλοσε Πἰκεῖγ ἴμδὲ ἐπ 18 
Αἰπτπιδίίοη αἰβο ἰδ τηδᾶς οἵ Ηΐπη. [ἰ 18 
ΤογίδίηΪν γοιμδγκαῦϊςε [δὶ ἱπδιεδά οὗ βδυ- 
ἱπᾷ “ Ης ἰᾶγ8 μοϊά οἵ στῆδῃ ἴο ἢεὶρ Ὠϊη,,᾽" 
τῆς νντίϊες βδῃουϊὰ ρίνε ἴῆς ταβιγιοιοὰ 
σπέρματος ᾿Αβ. Νοη ϑοάεπ, ννῇο βυρ- 
Ῥοβεβ ἴῃς Ἐρίβεϊε 8 αὐ ἀγεββεᾶ ἴὸ σ ἐπ |ε5, 
1π|πηκ8 ἴῃς ντίτεγ ἱπιεπὰβ τὸ ργερατγε ἴῃς 
ΨΆΥ ἴος [ἰδ ἱπισοδυςίηρ τ[ῃς ῥγεβϑιμοοά οὗ 
ΟἾγίβε, ἀπά ἴο Ἄβχῃίδις τῆς οἷδῖπὶ οἱ ΟἾσίβ8- 
εἰδηβ ἴο τῆς ΔΙ ΒΙτπηεπὶ οὗ ἴῃς ργορἤδβοῖεβ 
τηδάς ἴο Αδγδῆδηι (ο}. Βοδεγίβοη ϑιὮ), 
Ῥυῖ τηἰ6 ΜΝ εἶδβ Ὀγαπὰβ 88 “εἰπε ἰεεγα 
Αὐδῆυςμε". Ῥεγπαρβ νὲ οαπποὶ ρεῖ 
[υσῖπες ἴδῃ Ἐβιίυβ (οἰτεὰ ὉΥ ΒΙςεεὶ): 
“ επί νοσαιτίοπεπι ἰοία ἢᾶς δορί βίοἷα 
Ῥτυάεηῖες ἀϊβδίπηυϊαι, βῖνες αυοά {ΠΠ|08 
τηεητίο Ηεθδγδεῖβ ρϑγυπὶ ρτδίδ εββεῖ, βῖνα 
ᾳυοά ἰπβεϊξαϊο δὰ0 πο πεοεββαγία "". Οἵ, 
85 ΒΙεεἷκ βαυϑβ, "68 εὐ κί σι βίο δὺβ ἀεπὶ 
Ζνεςκε ἀεβ Βτίεἴεβ ", 

γες. 17. ὅθεν [8ἰχ εἰπιε8 ἴη τΠΐ8 ἘΡρίβ8:16; 
ποῖ υϑεὰ ὃν Ρδυϊ, δυϊ οὐ Αςἰδβ χχνὶ. 19] 
“Ὠογοΐογς," Ὀθσδυβα Ης πλᾶκεβ ἴΠς βεεὰ 
οἵ Αδργαῆαπὶ ἴδε οὔεοὶ οὗ Ηἰ8 βανίηρ 
ψοτκ, ὥφειλεν, “δ ννᾶβ ὑπάεσ δ α- 
ὕοη ", ὀφείλω ἰ8 “υϑεὰ οἵ ἃ ΠεραΒ5Υ 
ἱπιροβεὰ εἰἴμε ὉῪ ἴανν διὰ ἀυτν, οὐ ὉῪ 
τεάϑοῦ, οὐ ὉῪ ἴδε {ἰπ|ὲ8, οὔ ὉΥ ἴῃς 
πδίυτς οὗ ἴ6 πιδίϊεσ υπάεγ οοηδβίάετα- 
ὕοη" (Τμαγετὴ. Ηετσε ἰτ νὰ ἴῃς παίυγε 
οὗ τε οἄβε νὩίοῃ ἱπηροβεὰ τῆς ΟὈ]1- 
Αἰίοη κατὰ πάντα τοῖς ἀδελ- 
φοῖς ὁμοιωθῆναι “το ὃε πιδάς [κα 
Ηἰβ Ὀγοΐδπεγβ ἰπ 811} τεβρεςίβ,᾽" δπά ἴδεγε- 
ἴοτε, 88 Ὀπεγβοβίογη βᾶγ8, ἐτέχθη, 
ἐτ πάντα ἅπερ 

Ης πιυϑὲ δε ἃ 

ν.2, “ 

ἰϊ, γ. 

ἴῃς παοαββάσυ Ὠυτηᾶπ ἐχρεγίεποθβ, ἰοοκ 
δῖ (πίτρβ ἔτοτῃ ἴπε πυπιδη Ροίηϊ οἵ νίενν, 
ἴᾶκε Ηἰ58 ρΐἷαςε ἱπ ἰῆς ογοννὰ ἀπιϊβὲ (πε 
ογάϊπαγυ εἰεπιθηιβ οἵ 16. ἵνα ἱπιτοάυσοεβ 
οἠς ρυγροβα ψὩϊοῦ (Πἰ8 Ἰπογου ἢ ἰποᾶτ- 
πϑιίίοῃ νν88 ἴὸ δεῖνα. [τιν ου]ὰ ρὲ ΟὨγῖδὲ 
ἷπ 4 ῬΡοβίκίοῃη ἴο βυτῃηραῖπίβε ἢ τῆς 
τεπηρίεά πὰ ἔδυ ἰηοίπε Ηἰπὶ ἴο πιᾶκε 
τορι τἰδίίοα ἔοσ πε βδἰη8 οἵ ἴῃς ρεορὶς. 
τοῦ λαοῦ, 4130 ἃ τεϑιτίοϊεά εν 8 ἀεβὶρ- 
πδιῖοπ.] Τῆς Ηἰρῃ- Ρυεβιμοοά ἰδ ἤεσα 
Βτδὶ πιθπιοηςά, δπάᾶ ἱξ ἰ πιεπιϊοπεά 88. 
δὴ οβῆςε ν᾿ ΠΟ ἴμς τεδάεγβ ννεσα 
ἴαταῖασ. ΤῊς νυτίϊες ἄοεβ ποῖ πονν 
εηΐαγσε ὑροη ἴπε οῆοες οὐ ψογκ οὗ ἴδε 
Ρείεβε, δας πιεγεῖν ροίπιβ ἴο οὔς τϑάϊοβδὶ 
ὨΘΟΘΒΒΙΓΥ πδρουοᾷ ὉΥ ρτεἰεβιμβοοά, “πιλκ- 
ἵπρ νγοριἰδοπ ἔος (πῈ βἷπβ οὔ {πα 

ΟρΙε "; δηὰ πε δϑῆγπιβ ἰμαὶ ἱπ οσάεσ ἴο 
ἀο τ (εἰς τὸ) ε πιυϑὲ ὃς τρεγοῖξα] δηὰ 
απ]. ἐλεήμων 48 ννε}} 48 πιστὸς ἰδ 
πδῖυγα!ν ςοπδίπιεά ἢ ἀρχιερεὺς, Δηὰ 
8α8 ἰἔβ τοοὶ ἰπ Εχοὰά. χχίΐ. 27, ἐλεήμων 
γάρ εἶμι, τε ῥτίεβι πηιϑὲ τεργεβεηῖ ἴδε 
Ὀἰνίπε πλϑγου ; ἢα πιυδὲ αἷ8ὸ Ὁς Σ 
Ῥτίπηδσῖγ ἰο αοὰ, 48 ἴῃ ἰϊϊ. 2, δαὶ ἐἘΠεΓΕΌΥ 
Ἐλι 11] το πιθ δπὰ ἴο ὃς (γτυβιεὰ ὃγ {πεῖ 
ἴῃ ἴδε ταρίου ἴῃ νυ μϊο ἢ πε Ἔχαγοίβεβ 88 
δυποιϊίοῃ, τὰ πρὸς τὸν θεόν, (ες ννδοῖε 
αοάννατά τεϊαιϊίοπβ οἵ πδη. Τῆς δχ- 
ταβϑίοθ. ἰβ8 τρίτην ςοππεςῖοά λοι 

τερεὺς, ὉΥ ἱπῃρ!οαἰίοα νυ πίστι 
δηὰ ιν Ἰουσὰ ἰη Εχοά, χνίϊϊ. το, γίνον. 
σὺ τῷ λαῷ τὰ πρὸς τὸν θεὸν. Ἐὸς πελί 
Δηδιορίεβ οὐ ΝΝνεἰδίείη. εἰς τὸ ἱλάσ- 
κεσθαι, ““ἴος ἴδε ρυγροβα οὗ πιδκίηρ ὑτο- 
Ρἰείαιο.ν," εἰς ἱπάϊσαιτίπα (ῃς 5βρεςίαὶ 
ὕτγροβε ἴο θεὲ βεγνεά Ὀγ Ὁ γβι᾽ 8 θεσογηΐηρ 
τίεβε, ἱλάσκομαι (ἱλάσκω 6 ποὶ πιεῖ 

νυ), ἔτοπὶ ἵλαος, Αἰτὶς ἵλεως “ρτο- 
Ῥἰεἰουβ,᾽ “ τηετοῖ τα," πιδαηβ “1 τεηᾶεγ 
τορ του ἴο τγβεῖε". [π τῆς οἰαϑββίοβ ἰΐ 

15 ξο!]οννεα ὃγ τῃς δοουδβαῖίνε οἵ [6 ρεγβοῃ 
Ῥεορίπἰαϊςά, βοπιεϊίπηεβ οὐ ἴπε δηρετγ ἔεϊῖ. 
Ιη ἴῃς ΤυὺΧΧ ἴὸ ὀοουγϑ ἔνεῖνε υἰπιεβ, [μτῖος 

45 ἴῃς (ταπϑἰδιίοη οὗ ἽΒ9. Τῆς οπΐγν 

ἰπβίαπος ἰπ ψῇϊοἢ ἰξ 18 ΟΠ] οννεά ὉΥ δῃ 
δοουβαῖϊνε οὗ τῆς 5δ'π, 88 Ὠεζε, ἰ8β Ρβ. 
᾿χὶν. (ἴχν.) 3, τὰς ἀσεβείας ἡμῶν σὺ 
ἱλάσῃ. [πη τε Ν.Τ., Ὀεβίάθβ ἴῃ ργεβεηὶ 
δϑδᾶρα, ἰξ ΟὨΪΥ οοουτβ ἰῃ Γυκςε χνηΐ. 13, 

ἴπ τῆς ραββίνα ἔοσῃ ἰλάσθητί μοι τῷ. 
ἁμαρτωλῷ, ο΄ 2 Κίηρβ ν. 18. Τβε 
ςοσῃρουπὰ ἔογπιὶ ἐξιλάσκομαι, Δἰ᾿πουρἢ 
ἱξ ἄοεββ ποῖ οἌοςοὺς ἱπ Ν.Τ., 15 τῆοσε ἴτε- 
αυεητν υϑεὰ ἰη τῆς υυχΧΧ τπδη ἴῃς βίταρίε: 
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Ῥ ἰν. τ5, 16. τὰς ἁμαρτίας τοῦ λαοῦ. 
αἰν. 14, εἰ 

Τὶ. 20, εἰ 
νι. 1, οἱ 
ἰχ. τα; 

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ Ι.. 18---1Π. σΣ. 

18. "ἐν ᾧ γὰρ πέπονθεν αὐτὸς πειρα- 
σθεὶς, δύναται τοῖς πειραζομένοις βοηθῆσαι. 

ΠΙ. τ. "ὍΘΕΝ, ἀδελφοὶ ἅγιοι, κλήσεως ἐπουρανίου μέτοχοι, 
δον ἂν κατανοήσατε τὸν ἀπόστολον καὶ ἀρχιερέα τῆς ὁμολογίας ἡμῶν Χρισ- 
εἰ. 14. 

νεγῦ, δηὰ ἔγοαχ ἰΐϊ8δ οοηβίγυςτίοη 80πΠι6- 
(ίηῷ πιᾶν ὃεὲ ἰεᾶγπῖ. Α8 ἰπ ρῥτγοίδῃβ 
Οτεεκ, ἴεν 18 ἔθ Ποννεά Ὁ δη δοουβαῖϊνε οὗ 
τῇς Ρεγβοη ρῥσγορίτἰδιεά, ἃ8 ἴῃ θη. χχχίϊ, 
20, ννεγε [δοοῦ βαυβ οὗ ἔβαυ ἐξιλάσομαι 
τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἐν τοῖς δώροις 
κτλ. ; Ζεοῖ. νἱϊ. 2, ἐξιλάσασθαι τὸν 
Κύριον, ἀπά νὶϊ!. 22, τὸ πρόσωπον 
Κυρίον, αἰδο Μαῖΐι. ἰ. 9. ἴτ ἰ8Β ποννενεσ 
Αἶβο ἰοϊ!οννοὰ ὉΥ δὴ δοουβαῖίνα οὗ τς 
τοίη οἡ δοοουηὶ οὗ ψ Ὡς ργορίκτἰδιίοη 
ἰ8 πεεάδεὰ οὐ νι ϊς ἢ τεαυΐγαβ Ὁ 8οπλα τγἰια 
ΟΓ φιοοεββ ἴο δὲ γεπάεγοά δοςερίδοϊς ἴὸ 
(οά, 88 ἰῃ Εσροΐυδβ. [ἰϊ. 3, 11]. 30; ν. 6, χχ. 
28, εἰς,, ΨΏΘτα ἰξ ἰ8 ἔο!]!οννεὰ Ὁγ ἀδικίαν, 
δηὰ ίας ; δηά ἰη [,δν. χνί. τό, 20, 
33, ᾿νῆογε ἴξ ἰ8 ἐο ονγεὰ ὃγ τὸ ἅγιον, 
τὸ ριον, Δηὰ ἰπ ΕΖεῖκ. χὶν. 20 
ΌΥ τὸν οἶκον. Αἱ ἰελδὲ Ὠϊγέγ-ἔννο εἰπιε8 
ἴῃ [μενϊείςυ5 δίοης ἰξ ἰ8 ἐοἸ]οννεὰ Ὀγ περί, 
ἀεβηίης ἴῃς ρεΐβοῃβ ἔοσ ψψῇοπι ρσορίτιδ- 
δ ἰ8 πιλάς, περὶ αὐτοῦ ἐξ ι ὁ 
ερεύς οἵ περὶ ς συναγωγῆς, οἵ περὶ 

τῆς ἁμαρτίας ὑμῶν. [Ιη 1818 υδᾶσα ἀδέτε 
ἰ8 ἀρράτγεηιϊ ἃ ἰγδηβίτοη ἔτοπχ τῆς ἰάεα οὗ 
Ῥεοριἰδιίηρ αοά (ν Ὠϊοἢ 81}}} βυγνίνεβ ἴῃ 
τῆς ραϑβεῖνε ἰλάσθητι) ἴο τῃε ἰάεα οἵ 
δχοσίίηρ ϑοπλε ἰπῆπεπος οὐ ἵπδὲ ννῃϊς ἢ 
“28 οὔεηδβίνε ἴο αοά δηὰ ννῃϊοῇ πγυδὲ Ὁ6 
τειλονεά οἵ οἰεδηβθά ἰπ ογάεσγ ἴο ἽἿοη]- 
Ρίειε επίσγαποα ἱπίο Ηἰ8 ἔανουγ. [π τῆς 

ἐβεηὶ ραββαᾶρε ἰξ ἰ8 τὰς ἁμαρτίας τοῦ 
αοῦ ὙὨΙΓἢ βίδα ἰπ ἴῃς Ὧν οὗ τῇς ζ}} 

εχργεββίοη οὗ Οοάβ ἔανουτ, ἀπά ὑροῃ 
τῆοϑε ἐπεγείοσγα ἴῃ ῥγορ πἰδίογυ ἰηῆυδηςς 
οἵ ΟὨτίϑε ἰβ ἴο δε εχεσίεά, [π ννδδὶ 
τηδῆπες ῥγεοίβεϊυ πἰβ ἰ8 ἴο Ὀς δοζοπι- 
ΡΙϊδμεά 8 ποῖ γεῖ βδίϊά. “Τῆς ργεβεηῖ 
ἰηβηϊῖνε ἱλάσκεσθαι πιυβὲ ὃς ποιὶςεά, 
Τῆς οπε (εἴεγη4}) ἂςὲ οἵ Οἤσίδι (ο. χ. 12 
-- 14) ἰ5 Βεσε γεραγάεά ἴῃ 118 οοπιίηυουϑ 
γγοβθηῖ δρρ ἰςδείοη ἴο πλεη (οὐ ς. ν. 1, 2), 
ννεβίοοῖι. (ϑες ἔυγῖδες θη ἱλάσκε 
ἴῃ Β[455, Ογανε., ἢ. 88 ; ̓εἰββπιδηη᾿ 8 Ν με 
Βὲδεϊςἐκά., Ρ. 52; δπιὰ Νεβίοοι᾽8 Εῤίςεϊδ 
9, 5:1. ολπ, ρρ. 83-85.)}) τοῦ λαοῦ τῆς 
διἰδιογίςαὶ ρεορὶς οὐ ἀοά, Αὐγαῆῃδη)β 
βεοᾶ; οἵ. Μαῖῖ. ἱ. 2ι ; Ηδϑ. ἱν. 9, χίϊϊ. 12. 

ψεῖ. 18. ἐν ᾧ γὰρ πέπονθεν.. .. Ηε 
ςοποίυπἀεβ τπἰ8 ραγὶ οὗ δἰβ δγριυπιεπὶ Ὁ 
«χρίαἰηίηρ ἴ[π6 ῥσοῦδββ ὉνῪ ὑγῃῖοἢ ΟἩ γί δι᾽ 8 
θεοοπιίης τῇλῃ πᾶ8 δηβινετεά ἴπε ρυτ- 
Ροβε οἵ πιαικίηρ Ηἰπὶ ἃ πιεγοὶα! δηά 
διε] Ηἰρα Ρχίεβε. Τῆς Ἔδχρίαπαῖίοη 
ἰς “ποῦ ἱρῆαγα πιδὶϊ πλίϑαγὶβ βυσσυγγοῖα 

ἄϊβοο᾽. ἐν ᾧ ἰ5 ΌΥ βοπιε ἰπιεγργείεγβ 
τεβοϊνεά ἱπίο ἐν τούτῳ ὅτι -- ννΠοῦοᾶ8 ; ὉῪ 
οἴδετβ ἱπίο ἐν τούτῳ ὅ -- ννδπετείη ; (ἢς 86- 
ςοπά ςοπδβίγυοοη 848 ςετιδίηϊνυ ἴῃς ἀπιρίετ 
ψδζγδηῖ, 66 σ Ῥεῖ. ᾿ἱ. 12; δ]. ἱ. 8; Εοχ. 
χίν, 22; δυῖ ἴῃς ἰογπλοσ ψίνεβ τἢς δεῖῖες 
βεῆ8ε. [ἰ 15 αἷβδο οοπίββδιεὰ νείμας ἴῃ 6 
ννογὰβ τηεᾶη, ἰπδὶ ΟὨτίϑὲ βυβετεά Ὁγ 
Ὀείῃρ ἰεπιριεά, οὐ ἴπδὶ Ης ννᾶβ ἱετηριεά 
ὃν Ηἰδβ βυϊετίηψβ. Βοιδ βιβιεπιεπίβ οὗ 
φουζδβε δῖε ἴσῃε; δυῖ ἰξ 18 ποὶ δᾶβυ ἴο 
ἀειετηγίης ν Ὡσἢ ἰ8 μετα ἱπιεηδθά. Ατὰ 
τε τεπιριατίοηβ ἴῃς σαυ8ε οὗ ἴδε βυβετ- 
ἰπρ8, οὐ ἴπε βυβετίηρβ ἴῃς Ἴσδυβε οὗ ἴδε 
τεπηριδιίοπβ Τῆς ΑἸ. δπά ἐπε ἘΝ., 
αἷἰδο νεβίοοϊῖε: δηά οἴπεῖβ, ργείες τῆς 
ἔοτιμεσ ; δηᾶ ἔτοπιὶ (ῃς τσοϊδιίοη οὗ ἴδε 
Ῥασγιςὶρίαὶ πειρασθείς ἴο ἴ8ε πιαὶπ νετὺ 

, ΨΉΪΟἢ πδίυγα!ν ἱπάϊςδέεβ τἴἢ 6 
βυβετίη 88 ἴῃς γεβϑυϊὶ οἵ ἴῃς τεπιρίδιίίοη, 
τὴ᾽ῖιβ ψουἹὰ βεεπὶ ἴοὸ θὲ τῆς οοτίεοὶ ἰπ- 
τεγργεϊδιίοη. Βίθεκ, ᾿εἰϊζϑοῦ, ΑἸέογὰ 
δηὰ δανϊἄβοη, βοννενεσ, ὑτεῖεγ (ἢς οἵμιεῖ 
βδεηβε, Αἰίογὰά ἰγδηβίαιΐηρ : “Εοσ Ης 
Ηἰπιβεῖῖ, μανίηρ Ὀεεη ἱετηρίεά, ἴῃ τμδὶ 
ψῆϊοῦ Ης δαί βυβετεά, Ης ἰβ δϑϊε ἴο 
ϑυσοους ἴπεπὶ ἰπδὲ ἂς (πον) ἰεπιριςὰ ",, 
Ῥανιάβοη βαγβ: “ΤΠεβε βυβετὶηρβ δἱ 
ἘνεσΥ ροΐπὶ ογοβϑεὰ ἴῃς ἱπποςεης Ὠυτηδῃ 
ἰπβείπος ἰο Ἄνδᾶς ἴπεπὶ; Ῥὰϊ δείηρ ἰαἱά 
οη Ηἰπι Όγ ἔπε ψΨ|}} οἵ αοά δπηά ἰῃ ραυτ- 
βυᾶπος οἵ Ηἰ8 πίρῇῃ νοσδεϊοη, ἔμοΥ ἔπ 
Ὀεςαπια τεπιριαιίοηβ᾽. Ὦγ. Βγιος βαυβ: 
“ΟΠ γῖβῖ, Πανίηρ ἐαρεπεπςεὰ τειριδιίοῃ 
ἴο ὃς υπίλίεδ το ΗΠ νοσδιίοη ἴῃ ςοη- 
περιίίοη ν ἢ ἀπε Ββυβετίηρβ αγίβίπρ ουϊ 
οὗ ἰξ, ἰ8 δο]ε ἴο βυσοοὺυγ ἴποϑε ψῆο, {κε 
τε Ηεῦτεν ΟὨγβείδηβ, μεῖς ἰοηρίεὰ 
ἰπ δἰ τι αγ νναγβ ἴο ὃ6 ὑπέλι ἘΠ} τὸ τπεὶς 
ΟΠ γί βείδῃ Ἴδη ᾿ς. ὙΤΠς ἱἰηϊετγρτγεϊδιίοη 
[48 πιυςἢ ἰο τεοοπηπιεπᾶ ἰἢ, Ὀυϊ ἃ5. ἴΐ 
1ἰπ||5 τς ἱεπιριδιίοηϑ οὗ ΟΠ γίβι το ἴῆοβε 
ΜΏΪΟἢ ἄτοβα ουὐἱ οὗ Ηἰβ βυβεγίηρ8, ἰὲ 
ΒΟΘΠῚΒ ΒΟΆΓΟΕΙΥ ἴ0 [41] ἰπ 80 τῃπογουρῃὶν 
ἢ τπς σουτβε οὐ τπουρδῖ, Ἔβρεςιδ! 
ὙΠ ν. 17. δύναται, ο΄, ἵν. 16, ν. 2. 

Οπάρτεξ 111. σὉμάΆρτεε Ν. 13.-- 
Ομδρίεβ {ἰϊ. δηά ἰν. 45 δ ἃ8 νεσ. 13, ἔού τῇ 
οὔςε ρᾶγάρτδρῆ. Τῆς ρύγροβε οὔ πε υτίϊεσ 
ἐπ Π18 ρᾶββᾶρε, 88 ἴῃ ἴῃς ἡ ῃο]ς Ἐρίβ:]6, 8 
ἴο ἐποουτᾶρα Πἰ8 τεδάεγϑ ἴῃ {πεῖς αἰ ρίαπος 
το ΟἸγίβε δῃά ἴο βϑανε {πεπὶ ἔγοπὶ δροβίδου 
Σ Ἔχῃϊδίείηρ ΟὨτίβι 28 ἴῃ6 ἤπαὶ πιεάϊαϊοτ. 

Ὧἰβ ΡυγροβΞ ἢῈ δ88 ἴῃ τῆς ἤγβὶ {Ὸ 
Τδδρίοτβ βουρῃϊ ἴο δοῆίενα ὉΥ σοπιρᾶσ- 
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ἱπρ ΟὨτῖβὲ ἢ το8εῈ ννῆο ρῥγενίουβν 
τηράϊαιεὰ Ῥεῖννγεεπ αοά δηὰ στηδη,---ἰῃς 
Ῥιορῃοῖβ Ψῆο βροκε ἴο ἴῃς ἔδλίμεγβ, δηὰ 
ἔπε δηρεῖὶβ Ψγ8ο πιεάϊαϊτεά τῇς αν δηὰ 
είς βυρροβεὰ ἄνεη ἴο ταρυϊδῖε παἴαγε. 
Ηε πον ργοοδεάβ ἴὸ Ἷοπιρᾶγε [6808 νυν τἢ 
δίπι τουηά τννῆοβε ἤᾶπιε ραϊπεγεά 411 τῃδὲ 
τενεϊδιίοη δηὰ ἱερίβἰαιϊίου ἴῃ ννῃϊοῃ τὯε 
7εν πυβῖεά, Μοβεβ νν88 ἔπε ἰάθδὶ πιβάϊ- 
δῖος, ἔδί"Π] ἰπ αἱ (οἀ 8 πουβε. ὕπάει- 
᾿γίηρς Ἔνεη ἔπε ρῥεεβιμοοά οὗ Αδγοῃ ννὰ8 
ἐε ννογὰ οἱ αἀοά ἴο Μοβεβ. Απά γεῖ, 
ὅεε σμδηπεὶ οὗ αοά᾽ 5 νν}}} δὲ. Μοβεβ δὰ 
Ὀεεη, ἢ6 ψγὰβ δυῖϊ ἃ βενᾶπὶ δηὰ ἴῃ ἴῃς 
παῖυγα οὗ τπίηρβ οουἹὰ ποῖ 80 ρεγίες ἰν 
ϑυτρδίῃίβε ννἱτἢ ἀπά ἱπίεγργεῖ τς Ψ}}} οὗ 
Ηἰπι ψποβε ουβε δηὲ δῆίιγβ ἢς δἀπιίηΐβ8- 
τετεά 48 ἴδε ϑοη ψῆο Ηἱἰπιβεὶ  ννὰβ ἰοσὰ οὗ 
τε πουβα. 

Ἡει:δβοτγείοσς διἀ8 8 γεδάετβ ἐποουγαρσα 
τθετηδβεῖνεβ ΕΥ̓ ἴπε Τοηβίἀεγαιίοη οὗ Η 18 
τγαδιννοτιΠπίης885, Ηἰβ σοιηρεΐθηςε ἴὸ 80- 
ΤΟΠΊΡ 8} 411 οὐ β ν1}} σι μετ δηά 
Ὀγίπρ ἴδεπὶ ἴο πεῖς ἀρροϊπιςά ταδὶ. Βυῖ 
τιῖβ βυφρεβίβ ἴο Ηἰπὶ ἴῃ τηθπιοσγδῦ!ς δτεδίς- 
ἄονηπ οὗ (αἰτ ἴῃ τπς ν]δσηαββ μεπεγα- 
τίοπ οἵὗἩ [βγδεῖϊϊεβΊΌ ἀπά ἢς ἐοσίν ἢ 
βέγεηρίπεπβ ἢἰ5 δά πιοπίοη ἴο ἰσυδὲ ΟὨ τί δὶ 
ΌΥ δἀάϊηρ ἴδε τνατηϊηρ ὑνΒῖο ἢ τνα8. 50 
Ἰερίθιν τυτιειεπ ἴῃ τῃς δῖε οὗ ἴοβε ψνῇο 
Ἰεΐς Εσυρὶ υπᾶεσ ἴῃς Ιεδθγβηϊρ οὗ Μοβεδ, 
δυῖ ᾿ψῆοβς (δι [αἰ εἃ Ἐπγουρὰ {πε ρτεδῖ- 
658 οὗ ἴπε νυ. [ἰννβ ποῖ οὐίηρ ἴο 
ΔΩ ἱποοιηρείδπος οἵ (Δ [] βϑῆςθ8β8 ἴῃ 
Μοβεβ ἔπδὲ ἴμεν ἀϊεὰ πὶ τῇς ]οτηε 88 
δηὰ [αἰϊεὰ το τεβοῦ ἴῃς ρτοζηϊβεά ἰδπά. 
[τ ννὰ8 “"“θεοδυβε οὗ ἐμεῖς ὑπο ἐγ ̓" (ἰ1]. 
19. Μοβεβ ννᾶβ [αἰτπέυ! ἴῃ 411} Οαοά' 8 
Ὠουβε, ἴῃ Ἔνεγγεὶηρ τεαυϊγεὰ ἔοσ [Ὡς ρυϊά- 
8ποα δηὰ ρονεγηπΊεηϊ οἱ ἀοά᾽ 5 Ῥεορὶς δηὰ 
ἴον ἴῃς {]ΒΊπιεπε οἱ 411] αοά᾽β ρυτροβε 
ψἢ ἐπαπὶ: Ὀὰϊ ἐνδη ενῖτἢ ἴῃς τηοϑί ἰγυβί- 
ΜΟΥΌΥ ἰεδάεσ τηυοῇ ἀερεπάβ οἡ ἴῃς 
Τοϊϊονγεσ, δηὰ βηίγαηςς ἐο ἴπε ἔα παββ οὗ 
(οὐ β Ὀ]εββίηρ τῦᾶὺ ὃς δατγεά Ὁγ τ{π6 υπ- 
Βείίεξ οὔ τοβε ννο πᾶνε μεαγὰ τῇς ργο- 
παῖδα. Τῆε ρῥτοπ δε ν88 ποὶ τηϊχεὰ ψἱτὰ 
[αἰτἢ ἱπ ἐμεπὶ ἴο νοτ ἰξ οᾶτπε. Βυΐ 
ννδδί Οὗ ἴΠο86 ΒΟ ννεῖε ἰδὰ ἰπ ὃῪ [οβῇυδ ἢ 
Ενεη {πεν ἀϊά ποῖ δηΐϊεῦ ἱπίο οὐ γεβί, 
Ὕπδε ἰ5 ςεγίδίη, ἴος ἴοπρ διε 1 δδιδβ 
εἶπ!ς αοἁ τεπεννεά Ηἰβ ῥγοσηΐβε, βαγίηρ 
“Το-δγν ἰξ γε μεὰγ Ηἰβ νοΐςς, δβαγάεη 
ποῖ γοὺς δεαγίβ". Ἐπίσζαδηςε ἱπίο ἴδε 
Ἰδηὰ, τπεη, ἀϊά ποῖ ἐχβδιδὲ ἴῃς ρζοπιῖβε οὗ 
αοά; τποσὰ τοσηδίηβ ονεσ δηὰ δῦονα δὶ 
επίγδηςε, ἃ τεϑὲ ἕοσ (πε ρεορὶς οὗ ἀοά, 
ἴον “ ψίπουξ υ8,᾽ ἐ.Ζ., νους τς τονοῖδ- 
τίοπ οὗ ἢ γίβε ἴῃς ἔδίῃειβ ἡγεσε ποῖ ρεγίεςϊ, 
τπεῖς θεβὲ ὈΪ ββίηρβ, βυοἢ 45 ἴμεῖς ἰαπὰ, 
Ὀεΐηρ ὃυϊ ἰγρε8 οὗ Ὀείίες τὨΐηρβ ἴο ςοπΊο. 
Τμεγοίοτε ἰεῖ υ8 ρίνε ἀϊίρεηςς ἴο δηῖοι 
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ἱπῖο δι γεβϑῖ, ἔοσ τῆς ννογὰ οἵ σά β ὑγο- 
ταῖδε ἰ8 βϑδιοῃίηρ ; ἂπά, ὃν οὔεσγίπρ 0.8 
τε Ὀεβῖ τΠϊπρΒ ἰπ ἔθ! ον βἢρ νντἢ ἕ , 
ἴς ἀΐβο!οβεβ οὺζ γεδὶ ἀϊβροβίεοη ἀπά δϑηὶ- 
τίεδ. 

ὙΤΠε ρδβδᾶρε [4115 ἰηῖο ἵνο ραγῖξ, ἴῃς 
ἔοττηεγ (ἰδ. 1:-6) Ἂχδι θείης πε ἐγαβι- 
νου ίπεϑϑ οἵ Οἢσίβι, {πε Ἰδτῖοσ (111. γ-ῖν. 
13) οι ρῃαβίβίηρ (6 ὑπρε] εἴ Δηὰ ἀοοτ οὗ 
τῆς νν]ἀετηεδββ σεηδγδίίοη. 
νεγισ. Οθεν, “ ν)ῇηεγείοσς, ἱΠεσουρἢ 

7εβθὺ8β αοά 48 βροίη Ηἰβ ἤπαὶ δπὰ ϑᾶν- 
ἰῃᾳ νοσὰ (ἰ. 1), τῇ Ὀεσοταίηρ ἴῃς Αροβεὶς 
οἵ αοά, ἀπὰ [{ τὰς Βίρῃ ργίεβε 1 βρεᾶκ οἵ 
8 80 βυτηραϊπεῖὶς δηὰ {8} 8] τῃδι ἔος τἰῃς 
8ᾶ κε οὗ οἰεληβίηρ ἴπΠε ρεορίὶε Ης Ὀεςᾶπης 
τοδὴ δηὰ βυβεγοά, [Πδη ““ ςοπϑίάεοσ, εἰς." 
Τδε πιστός οἵ νεῖ. 17 δέχ Κεβ ἴῃς Κεγηῃοῖα 
οΥὗἩὨ τη18 ραγάρτάρῃῇ. Ηδζε ἔος ἴῃς ἔἢγει 
εἶπιε τς ντίϊες ἀεβίσπδίεβ ἢἰβ γαδάθσθ, 
δηὰ ἢς ἄοεβ 80 ἴῃ ἃ ἔογῃ) ρεουϊίασ ἴο ἢἰπι- 
8611 (ἴῃς τεδλάϊηρ ἱπ τ ΤΏεββ. ν. 27 δεῖ 
ἀουδιδι) ἀδελφοὶ ἅγιοι, “ ΟὨτίδβείδη 
δτεῖῆσθη," [ἰτεσα!ν “ Ὀτεέθγαεη οοπδε- 
οταῖεά," βεραγαϊβὰ ἔτοῦιὶ ἴδε ψοστ ἃ δηὰ 
ἀεάϊοαιεὰ το αοά. ΒΙεεῖς χυοῖεβ ἴτοτι 
Ῥηχηδβίῃβ: “ Ἐγδίζεδ 608 νοσδῖ ἴδτη σᾶτπε 
αὐδπὶ βρίγιτα χυὶΐ εχ εοάεπ ρεησγε εγαηῖ"". 
Βαϊ τῆετε ἰβ ΠῸ γϑᾶβοῃ [ὁ δδβίφῃ ἴο 
ἀδελφοὶ Δηγ οἴμες πιεαπίηρ ἴδῃ ἰΐα 
ἀϑυ] Ν Τ. βεῆδε οἵ “ ξ6]Π|ονν- ΟὨ γί βιίδηβ,᾽" 
τ΄. Μαῖι. χχίϊΐ. 8. Βυῖ ἴπεῖα ἰβ ζυγίπες 
βίφηϊῆοδηοε ἰῃ ἴῃς δά ἀϊείοπαὶ κλήσεως 
ἐπουρανίον μέτοχοι, “ρατίδίκετ8 
οὗ ἃ βεάνεηὶν οδ] την " ΤΑ οἷ κεκλημένοι 
τῆς αἰωνίου κληρονομίας, ἰχ. 15) δυρ- 
ξεβιϊεὰ ὃν ἴῃς ἰδίεπὶ σοπιραγίβοη ἴῃ τῆς 
νυτίτοτ᾽ Β πη Ὀεῖννεοη ἴῃς [δγας 1:8 οΔ116ἀ 
το φαγί γ δάνδηϊαρεβ, ἃ ἰδηά, εἴς., Δηὰ 5 
τοδάογβ ὑνῆοβα ἤορεθννεσς ἄχϑά οἡ {πίπρ8 
δῦονθ. “1π τπεὲ νοτζά " πεδνϑηϊγ  ἴῃετα 
ἰβ βιγυοῖὶς ἔογς ἰῆες ἄγβε εἰτγθ, ἰπ τννοσὰβ δὲ 
1εδϑῖ, ἂῃ δῃ  Π6518 οἵ ρτεαὶ ἱτηροτγίδηοα ἴῃ 
πε Ερίδιεϊς, ἴῃδι οὗ (μἰ8 ψογὶὰ δηὰ ἤεᾶνβη, 
ἰῃ οἴδες ννογάβ, [μδὶ οὗ ἴδε πηεγεῖγν τηδίἊ- 
ταὶ δηδ ἰσαπβίεπῖ, δηὰ ἰἣς ἰάθαὶ δηὰ 
δϑϊάϊηρς. Τῆς τδίηρβ οὗ ἴῃ6 νψοσὶ ά γα 
πιδίεσίδῖ, υὑηγθαὶ, ἰταηβίεης : ἴθοβε οὗ 
Πδάνθη ἅγὲ ἰάδδὶ, ἴσιιθ, δἴοσηδαὶ. Ηδανθη 
8 ἴῃς ννοσὶ ἃ οὗἩ γβδ! 68, οὗ τη ρβ τπεη,- 
βεῖνεβδ (ἰχ. 23) οὗ ψῃὶςῃ τῆς τΠίημψβ Πογα 
ἃτα δυΐ “Πορίεβ᾽ " (Πανίἀβοη). κατα- 
γο ήσατε, ““ςοπδιάετ," ““Ὀτίηρ γοὺς 
ταϊηὰ ἴο Ὀεᾶγ ὑροπ, “ οὔϑοσνε 80 845 ἴο 
868 {πε βἰρηϊ βολπος, 48 ἴῃ [ὰΚὸ χὶϊ. 24, 
κατανοήσατε τοὺς κόρακας, ἱπουρῇ ἰξ ἰδ 
ΒΟχγειΠΊ68, 88 ἰπ Αςἰβ χί. 6, χχνυΐϊ. 30, 
υδεά ἱπ ἰϊ8 οἰαββίςδὶ βἜῆβε “ ρεζοείνς "᾿, 
Α ““σοηπίεβδβίοῃ "᾿ ἀοεδβ ποῖ αἰννᾶυβ ἰηνοῖνε 
παι ἰἴ8 βἰρηίϊδοᾶπος ἰβ βεδσ. Οοηϑβίδν 
ἐἰπεητὸν... Ἰησοῦ ν΄“ τῆς Αροβεῖς ἀπά 
Βίρἢ ῥτίοϑε οὗ ους σοηξεβϑίοη, [68ι8,᾽᾿" ὄ ἴπ6 
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Ὁ νεζσ. 5; 
Νυπ). χίὶϊ. 

ς ει. νὶ. 
12 
χν! 

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥ͂Σ ΗΙ. 

τὸν ῖ Ἰησοῦν 2. ἢ" πιστὸν ὄντα τῷ ποιήσαντι αὐτὸν, ὡς καὶ Μωσῆς 2 
ἐν ὅλῳ τῷ οἴκῳ αὐτοῦ. 4. “ Πλείονος γὰρ δόξης οὗτος ὃ παρὰ Μωσῆν 

{καὶ ἠξίωται, καθ᾽ ὅσον πλείονα τιμὴν ἔχει τοῦ οἴκου ὁ κατασκευάσας 
. 1δ. 

1 Βεϊεῖε Χριστον νἱτὴ ΦΑΒΟΛΌ ΜΡ, 17, 34, 47. 

ἯΜωσης ἱἰπ ΜΑΒΌΕΜ; Μωνσης ἱπ ΟΚΙΙΡ, 17. 

ϑουτος δοξης ἰῃ ΜΑΒΟΘΌΕΡ; δοξης ουτος ΚΙ,Μ. 

δΒίηρ!Εε γίίοῖς δγαςκεῖβ τπε ἵνοὸ ἀεβίρηδ- 
κἰοῃβ δη ἃ Βεηρεὶ ρίνεβ τμεῖγ βεῆβε: “" τὸν 
ἀποστ. εἰπὶ αὶ Ὠεὶ σαυβᾶπιὶ ἀρυὰ πο08 
δρῖξ. τὸν ἀρχ. αυἱ σαυϑᾶπι ποβίγατῃ δρυὰ 
Ῥευπὶ ἀρὶς". Τδεβε ἔνο ἐπποιίοης δπὶ- 
ὕγαος ποῖ τ1ὴ6 ψ ποῖα οὗ ΟΠ τίβι ΒΒ νοτκ, 
δυϊ 411 τπδῖ Ης ἀϊὰ οπ ελτίὰ (οι ἱ. 1- 4). 
Τῆς “τεφυδηῖ υβὲ οὗ ἀποστέλλειν Ὁγ οὐ 
Ιμοτά ἴο ἄεποιῖς τῇς Ἑδίῃετ᾽ 8 πιϊββίοη οὗ 
πε ὅοη δυϊῃοσγίβεβ ἴῃς ργεϑεηῖ δρρ! !ςδοπ 
οἵ ἀπόστολος. [Ιἐ ἰ8 [ῃτουρἢ Ηΐπὶ αοά 
δ48 βροῖεη (Ϊ. 2). Μοββεβ ἰβ πενοσ οδ]εᾶ 
ἀπόστολος (ἃ ννοτά ἰηάεεά ννξϊο ἢ Οσουτα 
οπῖν οὔςς ἱπ ΧΧ) ᾿Ἰπουρῃ ἱπ Εχοά. 1. 
το αοἀἁ βᾶγ8 ἀποστείλω σε πρὸς Φαραώ. 
Βϑοποδιίρεη ἡμοῖεβ ραββϑαβεβθ ἔγοση (ἢς 
Ταϊπηυά ἴῃ Ὡς ἢ τῆς δε Ῥτίεϑι ἰ8 ἰεστηθά 
ἴῃς Αροβίϊς οἵ πχβββθεῆρε οἵ αοά δηά οἵ 
τῆς ϑαπηςάτγίτη, Ὀυὲ [18 18 Ποζα ἱσγεϊενδηΐ. 
καὶ ἀρχιερέα, ἃ τ{π|6Δ ψνΠΐοδ, 88 ἃ 
ΡΙοΑδΙε ἰο [6808, τῆς νυτίξες Ἄχρ  δίηθ τῇ 
ΤΒδρβ. ν.-ν, τῆς ὁμολογίας ἡμῶν, 
“οὗ οὖς σοηΐεββίοῃ,᾽ οἵ, ννῆοπΊὶ ν 6, ἰῃ 
ἀἰϊδιϊποιϊίοη ἔγοπι πιο οὗ οἵδε ἔδι ἢ 8, 
οοηΐαδββ; οπιεΗν πὸ ἄουδιε ἰῃ ἀϊδεϊποιίοη 
ἴτοπὶ ἴῃς ποη- ΟΠ τί βείαπ [ενν8. ὁμολογία, 
858 ἴῃ εἰγπιοί συ ΒΠΟΥΒ, δᾶ π8 “ οὗ οπε 
Βρο ἢ ὙἱΠ,᾿ Παπος τῆδι ἰπ ψὨϊο ἢ πλθη 
ἄρτεε 88 πεῖς οοτηπιοη ογεαδά, τπεὶγ 605- 
“αϑείοη, 8εὲ τεῖ. Α8 Ρεᾶζε γεπηδσκβ: “1 
18:18. πιεδῃβ ργοζεβϑίοη οὗ ἰδίῃ, {ἤθη "τη6 
τελάθιβ δἰγεδν Ἴοηπέεβδ |}|ε818 ἃ8 ἰῇ 
Ρτίεβι, ἀπά 8 ἰβ ποῖ ἃ ἰσυϊῃ ἐλαρρὲ 
τδότὰ ἰη τη 5 ΕΡ 811ς ἴοσ ἴῃς ἤτβε εἰπε." 
[Ὁἄγρζον υοῖεβ ἔγοπῃ ΡῃΐΪο (Ὁ 5ονικ.): 
ὁ μὲν δὴ ς ᾿Αρχιερεὺς τῆς ὁμολογίας, 
δυϊ Βεῖε δηοῖπεγ δβεῆβε 18 ἱηίεπάςά.] 
Ἰησοῦν ἰ8 Δὐἀεά ἰο ρτεςυάς {πε ροξβι- 
ΠΗ οὗ οττοσ. ᾿Ιησοῦς οὐσουτβ ἰῃ [15 
Ἐρίδεϊς πίως εἰπιδβ ὈῪ ἰϊβεῖξ, τπγίςς νυ ἢ 
Χριστός. 
ες. 2. Τῆς οἤπαγαοιεσίβιϊς, οσ ρᾶτγ- 

τἴουϊατ, φυ δ! Βοδιίοη οὗ 7688 ψνῃϊς ἢ 18 ἴὸ 
δΒοΙά τπεὶγ διϊεπείοη ἰ8β Ηἰβ ἰγυβινοσιῃι- 
Π688 οἵ δάεϊγν. πιστὸν ὄντα πιϊρδὶϊ 
Ὅς τεπάδγεἀ “28 Ὀείηρ αἰ τπῖ}". Τῆς 
βάεϊιεν πεῖς ἴῃ νῖενν, που ρ ἱπάϊγες εἶν 
ἴο πιδῃ δηᾶ εποουγαρίηρ ἴῃ πὶ ἴο (Γυβέ, ἰ8 
ἀϊγεσεῖν το Ηἰπὶ ψῆο πιδάε Ηἱπι, 5ς., 
Αροβιῖς δηὰ Ηἰρῃ Ρχίεβι. τῷ ποι ή- 
σαντι αὐτόν. Τῆς οδ]εοιϊίοη υτρεά 
ὃν ΒΙίεεκ, 1υὕπεπιδηη ἂηά ΑἸέοσά ι 

ποιεῖν οΔη. πιελῃ “ΔΡΡροΐηϊ ᾽ ΟἸΪΥ δε π 
{ο]οννοὰ Ὀγ ἵννο δοουδβαῖίνεβ ἰβ ποῖ να]! 
Ὑῆε βεοοηὰ δοουδαῖϊνε τῆδυ ὃς υὑπάει- 
βίοοά ; ἂπά 'π 1: ϑαπι. χὶὶ. 6 ψε ἤπά 
Κύριος ὁ ποιήσας τὸν Μωνσῆν καὶ τὸν 
᾿Ααρών, ν»νοτάδ ννῃϊς ἢ τᾶν ἢᾶνα Ὀεεη ἰπ 
τὰς τυτιτετ᾽β πιὶπά. Τῆς Ατίδη ἰγαπβἰδ- 
τίου, “το Ηἰπὶ τδδὶ ςγοδιεὰ Ηἰπι,᾽" ἰ5 ουὐῖ 
οὗ ρίαςε. Αρροϊπίπιεης ἴο οἷος ἤπάβ 
ἰϊ8 ςοττεἰαῖῖνε ἰῃ ἐαϊ 685, οτεδιίίοη 
ΒΟΆΓΟΕΪΥ βυρ ζεῖ (ῃδἱ ἰάεσα. Τῆς βάε!ττγ 
οὗ [658 18. ΠΠ]υβιταϊεὰ ποὶ ὉΥ ἱποίδεπιβ 
ποῖὰ Ηἰβ 1πθ ποῖ ὉῪ ἴῃς ογονγηΐηρ ργοοῦ 
εἰνεη ἰπ Ηἰβ ἀεαῖῃ, πος 8 ἰξ ἀιρυεά ἔγοπὶ 
τῆς δἀπκιττοὰ ροετίδςςοη 9 οὗ Ηἰ8 σμδζαςιοσ, 
δυϊ ἰῃ δοοοσάδηος ἢ τῃς ρΐδη οὗ πε 
Ἐρίϑβε!]ς ἰξ 18 πηθγεῖν οοπηρασγεά ἴο ἴῃδὲ οὗ 
Μοβεβ, δηὰ ἰϊ8 βυρεσίογιγ 18. ἱπιρὶϊθὰ ἴῃ 
τῆς βυρετίοσιν οἵ τῆς ὅ0ῃ ἰο ἴῃς δεγνδηῖ. 
Ηε ννᾶβ (Αἱ }} “45 αἰδο Μοβεβ ἴῃ δ} 
Ηἰδβ πουδς,᾽ 1818 θείης τς Ἵγονπίηρ ἰη- 
βίδπος οὗ βόε! ἰεβεδεά τὸ Ὁγν αοά 
ΗΪἰπιθεῖῖ, ὃ θεράπων μον Μωνσῆς ἐν ὅλῳ 
τῷ οἴκῳ μον πιστός ἐστι (Νυπι. χίΐ. 7), 
ψνὮετα ἴῃς σοπίεχι ἴσον [6 επλρ 818 
οὐ ὅλῳ. “Τῇε “Πουδε οὗ αἀοά᾽ ἴ5 ἴῃε 
οτραηίβθά βοοίεϊν ἱἰπ πιο Ης ἄννοῖ!β ᾿" 
(Ν»εβίςοι), οὶ τ Τίπι. 1. σ5. ΜΝ εῖβ8. 
βΆγ8 τμδὲ πε ψοτγάβ ἐν ὅλῳ τῷ οἴκῳ αὐτοῦ 
“ ὩρΟΟΒΒΑΥΪΥ Ὀεϊοηρ᾽" ἴο πιστὸν ὄντα. 
ΤῊΐβ ἰ8 φιεδείοπδῦὶς, θεσδυδε ἴῃς υτίτετ᾽ 5 
ῥῖΡι 8 τηδὲ [ε808 18. δι {Π] ποῖ “ ἰη ᾿" 
ας “ονεσ" ἴδε πουβε οὗ αοά (νετ. 6). 
εν 3. Ὑπε τϑᾶβοη ἰβ πονν πρδίκπο 

ΜῊ 6808 δπὰ Ηἰβ βἀεἰϊεγ βπῃουϊὰ εοἰρβε 
ἰπ τεὶς οοπϑὶ 'εγδτίοη ἴπδι οἵ Μοβεβ. Τπεὲ 
τεᾶβοῃ ἴ8 μι “"τῆϊβ τηδη ̓̓  (οὗτος, “τε 
Ρείβοῃ ΨΏΟ ἰβ8 ἴδε βυθ)εςὶ οἵ ουκς οοη- 
βἰἀετγαιίοη ᾿) “Ὧδ8 Ῥεεη δηὰ ἰ8 ἀεεπιεά 
ΨΟΓΙΩΥ οἵ μτεδίεσ ρίοσυ (' διῃρὶογῖβ 
εἰοτίας,'  υϊς. πλείονος, φυαϊ]!ἰδιῖνε 88 ἰπ 
χὶ. 4) ἴδῃ Μοβεβ, ἱπ ρτορογίίοη 88 ἤἢε 
ταὶ θυ τῆς ποῦθε πᾶ8 πιοῦῈ ποποὺγ 
τῆδη ἴδε πουβε." Ὑδὲ ψεπίεῖνε [Ο]]ονν8 ἐπε 
οοτηραγαῖϊνε πλείονα. Τὰ “ ρτιεδίεσ 
Εἰοτγ" ἰ8 βδεὲὴ ἰπ ἴῃς τῇοσγε ἱπιρογίδης 
Ῥίαςε οοουρίςὰ ὃν Ηἰπι ἴῃ ἴμς ἔα] Ιπηθπὲ 
οὗ αοά᾽ δ ρυζροβε οἵ βαϊνατίου. Τῇηὶβ βίου 
οὗ εβὺ8 ἴδ ἃ8 τηυςἢ ρτεαῖεσ ἴπλπ ἰῃδῖ οὗ 
Μοβεβ, 28 ἴῃς οδυβε ἰβ ρτεδίεγ ἴδῃ ἴῃς 
εἴπεςι, τὰς Ὀυ]Πάος τπλπ τς ουβε. [Τῆς 
Ῥείποίρὶς ἰ8 βιδίεά ὃγ Ρῃΐο (0 Ρίαπέ., 
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αὐτόν 4. ᾿ πᾶς γὰρ οἶκος κατασκευάζεται ὑπό τινος ' ὁ δὲ τὰ πάντα ἁ 4 (οὶ νυ. 

κατασκευάσας, Θεός. 5. "καὶ Μωσῆς μὲν πιστὸς ἐν ὅλῳ τῷ οἴκῳ ἰδ 1." : 

ο. ἐἾθευς, ὐβαάιλη 5 εά., μπρΩ δ 
κτησάμενος κτῆμα τοῦ ματος 
ἀμείνων καὶ τὸ πεποιηκὸς τοῦ γεγονότος, 
δηὰ Ὁγ Μεηδπάεσ δηὰ οἵδπεσ οοτηῖς ροεῖβ 
88 αυοϊεά Ὁγ ]υϑείη (Αῥοί., ἰ. 20) μείζονα 
τὸν δημιουργὸν τοῦ σκεναζομένου. 
νεῖδββ, ονγενεσ, ἰ8δ οὔ ορίπίοῃ ἴῆδι ἰξ ἰ8 
ποῖ ἃ βεῃογαὶ ῥγίποιρία παῖ ἰ5 Ὀείηρ 
βίαϊεά, δυῖ τῃδὶ τοῦ οἶκον τείετβ ἀΐτες εν 
ἴο ἴῃε Βουβε οὗ αο.] ὃ κατασκευάσας 
ἱποιυά68 411} [πὶ θείοηγβ ἴο τῆς ᾿οπιρῖε- 
ἄοηῃ οὗ ἃ δοιυβε, ἔγοπὶ [18 ἱηςερίίοη δηὰ 
Ρίδη ἴῃ τῃ6 πιϊπά οὐ τῆς δγομίϊεος ἴο ἰϊβ 
Ὀυ! της ἀπὰ ξαγηϊβῃϊηρ δηὰ ΔΠ]Πἰπρ νυ τ ἃ 
Βουβεβοϊά. Οτίρίπδιν ἴα ννογὰ πηθδηβ 
ἴο δαυΐρ οἵ ἔωγπίβῃ, κατασκενάζειν τὴν 
οἰκίαν τοῖς σκεύεσιν, Πίος. Γ,. ν. 14. 
80 συμπόσιον κατασ. ΡΔῖο, Κεῤ., 363 
Ο. σκεύεσιν ἰδίοις τὴν ναῦν κατεσκεύα- 
σα, Ὠεπηοβίῃ.. Ῥοίγε., τ2ο8. ὙὭεηος, κα 
οὐγ Μογὰ “ ζγη β ἢ ἢ ΟΥ̓ “Ῥγαραγα," ἰἱΐ 
ἴοοκ τς ννἱάες πγεδηΐπρ οὗ “" πγδϊκίτιρ "" οτ 
“Ῥυάϊηρ ᾿ ογ᾽ “" ῬΡγονιάϊηρ ". Τῆι τὰς 
δὶ ρθυ Πες κατασκ. ἴπε 8ῃ 1 ; ἴδε τηδβοῦ 
κατασ. ἴδε ἴοννεσ. 80 ἱπ Ηεῦ. χί. 7 
κατεσκεύασε κιβωτόν, ς΄. 1: Ῥεῖετς {ἰ]. 
20. (Ευχίδετ, 8βεὲ ϑίερμδπιυβ δπά ΒΙςεί.). 
ἴῃ τῆε ρῥγεβεπὶ νεῖβε ἰὲ πᾶ8 [18 τηοϑὲ 
ςοπιργεπεηβῖίνε πιεδηίηρ, πᾶ ἱποίυε8 
πε ρῥἱδπηΐηρ, θυϊάϊηρ, δηὰ δ]Πἶρ οὗ 
ἴδε δουβε νυν Ταυγηίϊυτε ἀηπὰ ἢ ἃ 
Βουβεμοῖϊ. Τα πουβεποϊά ἴδ ποῖα 
ἀϊγεςεν ἴῃ νίενν ἴδ ἴδε ἤουβα. ΤῊΣ 
ἀγκυτῆεῃί ἰῆνοῖνεβ ταὶ 1εβ8ὺ8 18 ἰάδβη- 
ιἰῆεὰά ἢ τἰδς Ὀυϊάδι οὐἨὨἁ τῆς Ὠοιϊδε, 
ΜΜΏ1Πς ΜΟοβ868 ἰ8 ςοπβίἀετεά ἃ ραγὶ οὗ ἴῃ 8 
δουβ6. [ἢ ἰβ ἴῆε ϑοη (ννῆο ἴῃ ἴθοβε ἰδδὲ 
Ῥᾶγβ ἴδ8 βροκεῆ ἀοά᾽β ψογά ἴὸ πηξη 
τῆτουρἢ τῆς Τρ οὗ [ε80.8), ψνῆο ἰπ ἔογπιοσ 
εἰπιε8 αἰβο 8 1Π|εὰ αοὐ᾽β ρυγροβα ὉΥ 
δυμΠάϊηρ ΗΒ δουδε δηὰ ογεδίηρ ἴοσ Ηἰπὰ 
ἃ ῬΡεορὶς. Απὰ ἰἜβϑὲ {πε τεδάδιβ οἵ 88 
δρίβε]ς βῃουϊὰ οὐ͵δεος παῖ Μοβεδβ ννὰβ 48 
τωυοἢ ἴῃη6 Ὀυϊ]άδτ οἵ τε οἷά 45 [εβϑ08 οὗ 
τῆ6 πεν, τὰς νυτίτες [1 Ἐπεῖς πη ἃ ἔγοπὶ 
τῆς πηδπαρεπιεηὶ οὗ ἴδε βυβίεη οσ ΟΠυγοἢ 
ἴο ἴμε6 οτεδιίοη οἵ ἴξ. 

Μετ. 4. πᾶς γὰρ οἶκος . . . θεός. 
“Ἐς δουβε ἐς δμέϊέ ὃν βοπιβοῆς, 
δὲ Ὡς τῆδλι 01} 411 15 αοά." Ονεῖ δηὰ 
δῦονε {δὲ εἰρῃε σοπάμποι οὗ πε δουβα 
ἵἔδπογα ἰδ ἃ Ὀυϊ]άοτ. ΝῸ Ποιιβα, 20 τοὶ ρίουβ 
ΒγϑιεπΊ, στον οὗἁ ἰἴβεῖζ; ἴἴ ἢ48 ἃ οᾶυ86 ἴῃ 
106 ΜΠ] οὗἨ ὁπα υνῆο 18 στεδίες ἤδη ἰϊ. 
ΤΏετε ἰβ ἃ “" βοπιθοης " δῖ ἴῃε τοοῖ οἵ 81] 
τη ἀρρεᾶγβ ἰῃ Ὠιϑίοσυ. Απὰ ες νῇο 
Ρ᾽δηπεᾶ δηὰ δγουρῆξ ἱπίο θείηρ πάντα, 

ΨΟΙ, ΙΝ. 

Όουι. αν. 15, 18. 

“4}1, νδεῖπες οἱὰ οἵ πεῖν, ἰΒ αἀοά. ΤὩς 
Ρτεβοηῖ ἀενεϊορτηεπί οὗἉ 115 ἀϊνὶπε πουδα 
88 ΜῈ11 28 118 ραβὲ ςοηάϊτίοη δηὰ δαυΐρ- 
τηδηΐ ἰ8 οἵ αἀοά. Απά ΟὨεῖβι, τε ὅοη, 
πδίαγα!ν ἀπὰ ρεγίεςεΥ τεργεβεητίηρ αοά 
οὐ τῇς δυϊάετς, ἀπά ὉΥ ννῶοβε ἀρθηοΥ 
(οὰ οτεδέεά 411 τίη 8 (1. 2) ἰ5 τπεγείογε 
ΨΟΓΙΠΥ οὗ πιο ἤοηοὺγ ἴπᾶπη Μοβαβ. 
Τῆς ατρυπγεηΐ ἰβ ποῖ 80 τῃυοῇ εἰ] ρτῖο Δ] 
88 ἱποοπιρίεϊς, ψδίτἰηρ ἴο ὃῈ βυρρὶε- 
τηδηϊεὰ ὃν τῆς ζΟ]]οννίηρ νεῦϑεβ ἰῃ ὑνῃϊοἢ 
τς τεϊδίοη οὗ ]|εβϑ08 ἴο αοά δπὰ ἴῃς 
τεϊδλιίοη οἵ Μοβεβ ἴο ἴῃς ἤουβα τὰ 
ἐχῃϊδιιεὰ, “1ς ἰ8β ἀγρυεὰ τπδὶ 4 ἤουδε- 
Βοϊά τῆῦβὲ θὲ ἊϑβϑιδὈ] βῃεδ ὉῪ 4 πουδβε- 
Βοϊάδγ; πονν αοά εϑβιδὈ]Π 8ῃεὰ τς απὶ- 
γεῖβε, δπὰ {(πεγείοσα ἢ6 15. ἴῆ6 βιιργεπια 
δΒουβεῃοῖ δες οὗ ἴῃς υπίνετδα! πουβεποὶά 
οσς Οδυγοῦ οἵ αοά, δηὰ ἰπ ἴπδὲ μΒουβεποίὰ 
]εβυ8, ἃ8 Ηἰβ8 ρεγίεςξ γτεργεβδεηιϊδιίνε, 18 
ἐπε εὰ το τεοεῖνα ρίογυ οογγεβροπάϊηρ " 
(Κεπά81}). 

γεῖ. 5. καὶ Μωῦσῆς. . .. Αποῖδογ 
τεᾶϑοῃ ἴοσ εἼχρεοϊίπρ ἴο βπά δάεϊ εν ἰῃ 
7εδὺβ ἀπά ἔογ δβοσιδίηρ ἴο Ηἰπὶ ρτεδῖεσ 

Ἴοτγυ. Μοβεβ νγαβ [δί(πξ] 88 ἃ βετνδηΐ 
τπ ἴῃς Πουβα (ἐν), ΟὨγίβὲ 48 ἃ ὅοῃ οὐ ῦ 
(ἐπὶ) μἰβ Βουϑ6. θεράπων ἀεποίεβ ἃ ἔτεα 
βεγνδηΐ 'ῃ ἂπ Βοπουζδῦϊε ροβίτίοη ἀπά ἰβ 
ἴδε ψογά δρρ]εὰ το Μοβεβ ἱπ Νυπι. χίϊ. 
7. [“Αρυάὰ Ηοπιεζὰπὶ ποίῆθη αϑὲ ποῦ 
ΒΕΙ͂ν 6 δαὰ τηϊηϊβίτοβ βίρηίβοαὶ νοΐμη- 
ἰδγίοβ, ἢδς γῶγο ἄς νὶγίὶϑ ἀϊοίϊζασ ΠΟΌΙ 
ἕξεπεζα πδεΐβ᾽᾽" (ϑίερμδηιβ). [ἰ 18 δβροςῖ- 
ΑΙ υϑεὰ οὗ ἔμοβεὲ Ψῆο βεῦῖνε τῇς ροάϑβ. 
8εε Ριηάδασγ Οἶγηιῤ. ἰ1ϊ. 29.} Βοῖδ τῆς 
βάε!τν δηά με ἱπέεγίιοσ ροβίτοη οἵ Μοβεβ 
ἅτε ἰηἀίοαιτεά ἴῃ τῆς Ψψογάβ νη ὶο ἢ οσουγ 
|κε ἃ τεϊγαίῃ ἰη Ἐχοάυϑβ : " Αςοογάϊηρ ἴὸ 
811 τῇλι τῆς [ογὰ οοπιπιαπάεά, 50 ἀϊά 
Βε᾽. Νοιδίηρ ννὰ8 ἰεῖ ἴο ἢὶβ ονῇ 
ἰηϊεϊδεῖνε ; ἢς δὰ το Ὁς ἱπειγυςιεὦ δηὰ 
ςοπηπιαηάἀδὰ ; δὰ 411 ται ννὰ8 δπιγυβίδὰ 
ἴο δίπι), ἢ6 ἐχεουϊδὰ νἱτἢ δοβοίυις Ἵχαοῖ- 
πε688. ΤὮε ογονηίηρ ρὑγοοῦ οὗ μἰβ πιά! 
ΑΒ ρίνεῃ ἴῃ ἴῃ εχιγαογάϊπδσυ βδοεπα 
[Εχοά, χχχυΐ .), ψβοσε Μοβαβ τοΐυϑεά (ο 
ες ““πιδάβ ἃ ρτεαῖ παῖΐοη ᾿᾿ ἱπ γσοοπὶ οὗ 
1εταεὶ. Ης ἰβ βαϊά ἴο ανε Ὀδϑη ἔδιπδ] 
εἰς μαρτύριον τῶν λαληθησομένων. Τῆς 
τηεδηΐϊηρ 8, ἴῃς τεβεϊπιοην το Πὶ8 ἔα! τἢ- 
δ ηε88 νης αοὐ δά ργοπουποθᾶ ννῶβ 
τῆς φσυαταπῖες οὗ ἴῃς ττυβεοσί 655 οὗ 
1ῆε τεροτὲ ἢε γξᾶνε οἵ νῇαι ἴδε [ογὰ 
αῇδεγινατὰβ βροῖε ἴὸ ῃίωη. ΤῊ Ϊΐβ τηθαπίηρ 
Βεατὴβ ἴο Ὀς ἀεϊοτπιίποά ὉΥ ἰῃς σοπίεχι 
ἴῃ Νυπιδεῖβ χὶϊ. “ΜΥ βεγνδηῖ Μοβεβ 

18 
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ΓΜκει χχίν. αὐτοῦ, ὡς θεράπων, εἰς μαρτύριον τῶν λαληθησομένων " 6. ᾿ Χριστὸς 

εἶ 16, οἰ δὲ, ὡς υἱὸς ἐπὶ τὸν οἶκον αὐτοῦ, οὗ 1 οἶκός ἐσμεν ἡμεῖς, ἐάνπερ 2 τὴν 
δ “Ὁ σίαν καὶ ΟΥ νἹ]. 

1:6; Ερδ. ἀρρὴ 
τὸ καύχημα τῆς ἐλπίδος μέχρι τέλους βεβαίαν ὃ 

ΠᾺ δι, 3. κατάσχωμεν. 7. " Διὸ, καϑὼς λέγει τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, “ Σήμερον 
1 Στ. 

εἶν 161 
Ῥεϊεσ ϊ. 4. ἔνετ. 15, εἱ ἱν. γ; Ρε. χίν. 7. 

ΤΕ, ἰπ ΜΑΒΟ ; ος ἱπ "Μ, 6, 6γ5" ἀ, ε, {, Να]ρ. (ᾳυδε ἀοπιιδβ ουπιὰϑ π05). 

3 ΤΕ. ἴπ ΜΟΑΟΏΞΕΝ ΚΙ, ; «αν ἰπ δ᾿ ΒΌΕ"ΜΡ, 17, ἃ, ε, ἢ, νυ. 
ΣΆΝΗ ὑγάδοκεῖ μέχρι τελονς βεβαιαν 

τε οἴπει στεδὶ υηςΐδ, 

. 15 [αϊ λα] ἴῃ 411 τὴν δουβε. 1 σόϊ! 
φῥεαὶ ἰο μένε ταουτῃ τὸ πιουϊῃ, ἀρρδγεπεὶῦ 
δηὰ ποὶ ἰπ ἀατὶς βρεεςδεβ." Οτοῖξίυβ 
δΆγ8 “αἰ ρτοπυπίίαγεϊ ρορυΐο δα 4υδς 
Ῥεὺβ εἱ ἀϊςεπάδ χυοᾳυο ἰεπιροτα πιδῃ- 
ἄδῦδι"". ΒΙεεκ δπὰ αν ἄβοη τεΐες ἴδς 
μαρτύριον ἴο Μοβεβ ποῖῖο αοἄἅ. “ἩΗς 
νν»88 ἃ δβεγνδηΐ 707 ἃ ἐδξέἑ νι ̓ν, ἑ.ε., ἴο ῬεῶΣ 
ἰεβείσηοην οὗ ἴδποβε τπίπρβ νης ἢ ἡνεσο ἴὸ 
Ὀε βροΐεῃ, ἑ.4., ἔγοτῃ εἶπιςε ἴο {πε τενεαϊεά, 
Ἐείεσεηος ταῖρμε ὃς τπιδάς ἴο Βαγηδῦδβ 
νἱϊ,, 3, εἰς μαρτ. τῶν φυλῶν. Τῆς 
τηεδηΐὶπρ δἀνοςαίεὰ Ὀγ Οαἰνίη, Ὠε] Πἰζϑοῦ, 
ὙΝεβίοοιι δηὰ οἵβεῖβ ἰβ διίγαςῖῖνε. ΤΕΥ 
υπάετγϑιαπά ἴῃς ννογάβ 45 τείεγγίιηρ ἴο [86 
τοῖπρβ Ὡς ἢ ννεγε ἴο Ὀς βροκεβη ὃν ΟΒείβὲ, 
δηὰ τιμαὶ τῃε ν᾿ βοῖὶς οὐ Μοβεβ᾽ νγογίκ ννᾶϑ 
ἴος ἃ ἰεβειπιοην οἵ ἴδοβε ἐπίπρβ. Τῆυ8 
Μνεβίοοις ἰγαηβίδιεϑ “ ἴοσ ἃ ἰδϑείπηοηυ οὗ 
δε τπηρβ ψΒίο δμουϊὰ ὃς δροίκεῃ ὉῪ 
αοἄ τῃτουρῃ τῃς ργορῃεῖβ δἀπά βπα]ν 
τῆσουρῃ ΟἾτγίϑι". ὙΤΠὶθ ρίνεβ ἃ ἤης 
τληρε ἴὸ πε ᾿νογάβ, θυϊ ἴπε οοπίοχὲ ἰπ 
Νυπίθεῖβ ᾽8 ἀεςίβίνεῖν δραϊηϑι ἰ. ΤΒ6 
ἰάεα βεετηβ ἴο Ὀε ἴπαι Μοβεβ δείηρ δαὶ 
ἃ θεράπων πεεάεά ἃ τεϑιἰπλοπία! ἴο Βῖ8 
Βάεἰγ ται της ρεορὶς πιῖρῃὶ ἐγαβὲ Πΐπι; 
δηὰ «180 ταὶ ες πδὰ πο ἰηϊίατῖινα δαὶ 
«ουἹὰ οπ]ν τεροτὶ ἴο με ρθορίς ἴδε ψογάβ 
δι αοά πιὶρδε βρεακ ἴὸ δῖπι. [πη ςοῦ- 
ἐταϑῖ ἴο [818 ροβίτίοη οἵ Μοβεβ, Χριστὸς 
ὡς υἱὸς ἐπὶ τὸν οἶκον αὐτοῦ, 
ΟΒτγίδιιβ βάειν να8 τπᾶϊ οὗ “ὁ δοη 
ονοσ πἰ8 ἤουβε᾽". [τ τννγὲ8 ποῖ ἴδε Πάοῖεγ 
ΨΠοἢ Ἐχᾶ  ρετγίοττβ ὑνπδῖ δποῖδες 
οοπητηδπάβ δπὰ ἐδ Β ν ἐπίετβ ἰπο δηὰ 
{1818 Ηἰ8 νν"ἱ]]. 1τ ἰ8 τὰς δά 6! οὗ οπε 
Ψ8ΟῸ δἰ πηβεῖΓ ἰ8 ροββεββεὰ ὃν ἴῃς βᾶπ) 
Ἰονε δηά οοποεῖνεβ ἴδ 6 βᾶπηθ ρυγροβεβ 88 
τῆς Βδίμεγ. Τα ἱπιεγεϑίβ οὐ τὰς πουθα 
δηὰ τῆς ΔΤ Υ ἃτα {πε 8οπ᾽ 8 ἰηϊεγεβδίβ. 
“ΕΝε τε Ηἰβ ὕουδε" δπὰ ἰπ Οἢγῖβὲ μα 
866 ἴῃδι ἰἢς ἰηϊετεδβίβ οὗ αοὐ δηὰ τπδῃ, οἵ 
τῆς ΕΔΙπεῖ ἀπὰ τῆς απ γ ἄγε πε. [6το- 
εἶα αυοῖεβ ἔπ Ἰυγίβοοπδβι δ: ““ δἰίδτα 
νἱνεηϊε ρδίῖτε ἰυπὶ αυοάδτη πηοάο ἄο- 
ταἰϊπυπὶ 6586 γεγυπὶ ρδίεγπδτγαπ ".1] Βαϊ 
118 Βουβε 80 (δἰ δάπι!ηἰβίεγεά ὉΥ 

διὰ ΔΝ εἶἰβ8 γεὐεςῖδβ πε ὑνογάβ ἢ Β. ΑΙ 
58 ἰηδετῖ ἴῃς ννογάβ. ΒΙ εὶς τῃϊπκκβ ἐμεπὶ σεηυΐπε. 

τε ὅοη Ηἰπιβεῖ ἰ5 ἴῃς δοάγυ οἵ ΟΒτίξείδῃ 
Ῥεορίε, οὗ οἶκός ἐσμεν ἡμεῖς, νγε ἅτε 
ἴμοβς οὔ ψνβοσὶ {πὶ8 δάσο! ἰ8 βρεπῖ. 
ΤὨς τεϊδεινε βπάβ ἰΐϊ8Β δηϊεοφάεπς ἰπ 
αὐτοῦ. Τῆς ““Πουδε οἵ Θοά " ἰδ, ἰπ τῃς 
Θοβρεῖβ, τε Τεπηρὶς ; δυῖ ἴῃ τ Ρεῖ. ἱν. 
17 ἃπὰ σ: Τίπ). ἰἰΠ. 15. ἰξ μδ8 ἴῃς βᾶπις 
τηεληΐηρ 85 δεῖα, ἴῃς ρεορίες οὐ Οδυσοι 
οἵ αοὦ, “ὙΜΒοθε βουβε ὅσα γε," δῖ 
ὙΠ ἃ ςοπάϊεϊοη ἐὰν τὴν παρρη- 
σίαν .. . κατάσχωμεν, “ἰΓ Με 
88)4}} πᾶνε μεϊἃ ἔαβε οὔυὖγ οοπβάεπος δηὰ 
ἴπε ρίογγίπρ οὗ ουὖςσ βορε ἥτγπι ἴὸ ἴδε 
επᾶ'΄. Ἐοτ, δβ τῃγουρβουϊ ἴδε Ἐρίξιϊε, 
80 Βεζα, 81] τυγπδ ου ρεγβενεζᾶποθ. παρ- 
ρησία οτίρί πα! “ ταπὶς βρεςςδ," Βεπος 
τὰς Ὀοϊάηεβ5 νος ῥγοπιρίβ ἱ. ΟΥῚ ἵν. 
16, χ. 19, 35; δ0 ἱπ Ραμ! δηὰ ἴοδη. 
καύχημα, ποῖ ἃ8 ἴδε ἔοττη οἵ (ἢς ψογά 
ταῖρι ἱπάϊοδῖς, “τς οὐ͵εςὶ οἵ δοαβῖ- 
ἱπρ," θυξ {πε ἀϊδροβίκίοη ἂϑίη σ Οοσ ν. 6: 
οὐ καλὸν τὸ καύχημα ὑμῶν ἀπηά 2 Οος. 
νυ. 12 μὴν ς ὑμῖν καυχή- 
ματος. 1 Ὰ 1ῆ6. ἱπιετοδδηρε οὗ βρῶσις 
δηὰ βρῶμα ἰπ |ο. ἷἱν. 32, 34, ἀπὰ |4η- 
πῶσίβ, ΗΠ σέ. Οἱ. Ονανι., ᾿ο2ὶ πὰ 1155.] 
ὙνΒβεῖδες ἐλπίδος Ὀεϊοπρβ ἴο Ῥοΐῃ βυδ- 
βίδηςτινεβ ἰ8β ἀουδίδι!. Τῆς ΟἩτγί βεία π᾿ Β 
ΒορΡε οἵ ἃ μβεᾶνεηιϊγ ἰηβεγίίδπος (νεῖ. ἣν οἵ 
Ῥεπεςιςὰ ἐν Βῃῖρ ἢ Οοά, βμουϊὰ ὃς 
80 δυτε ἴμδῖὶ ἴξ οοηβάςπον ργοοϊδὶ πηβ 
ἰδεῖ, ἀπά ἱπβιεδὰ οἵ βείπρ βῃμασηείδοεά 
Βἰοτίεβ ἰπ (πς ἔατυγε ἰξ ἀπεϊςραῖεβ. Απὰ 
1815. αἰττυδδ τηυδὲ Ὀς πιαϊπιαίπεά 
τέλους βεβαίαν, υπεὶ] ἀϊῆσυ! εν πὰ ἰγίδὶ 
8τε ραβὶ δη πορα 848 Ὀεζοπιε ροββεββίοῃ. 
βεβαίαν ἴῃ ἀρτεοπιεπὶ ψἱτ ἴδε τεπιοῖεσ 
βυῤρϑιδηιϊίνα, ὨΙΟΒ τρὶς γίνε ϑοτηα 
οοἷους ἴο ἴῃε ἰάεα ἴδαὶ τῇς εἘχργεββίομ 
τνα8 {πΠπεὰ ἔγοτη νεσ. :ῴ4 δηὰ ἰπβεγις μετα; 
Ῥυϊ ΒΙεεῖς βῆονβ ὈῪ βενεζαὶ ἰπβίδῃοεβ 
τδαῖ [με σοπείγυςτίοη ἰΒ ἱερὶ πηαῖς. 
ΟΠΆΡΤΕΚ [11]. 7-ἱν. 13. Τῆς ρτεδι 

ἰπβίδπος ἴῃ μἰβίοσυ οἵ ἴῃς ἀϊβαβίογ ὩΙΟ ἢ 
δἰϊεηδ (αἰΐυτε οἵ (ἢ ἰβ δἀδυςεά 85 ἃ 
ψΑτηΐπρ ἴο ἴῃς α!τετὶηρ Ηεῦτεννβ, 

Διὸ, “ἩὙΠογείοσα," βῖπος ἰξ 18 Οπἷν Ὁ 
δοίης ἴλϑδι ουὖς σοπβάδησε ἴο ἴδε πᾶ 
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ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε, 8. ἢ μὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας Β Ἑκοά., 

ὑμῶν, ὡς ἐν τῷ παραπικρασμῷ, κατὰ τὴν ἡμέραν τοῦ πειρασμοῦ ἐν Νυῃ, χα. 

τῇ ἐρήμῳ, 9. οὗ ἐπείρασάν με οἱ πατέρες ὑμῶν, ἐδοκίμασάν με,͵ καὶ 
13. 

1 ΤΙΚΟΜΟΌΕΚΙ, Αἱ ρίεγ, ἔ, νρ. ; εν δοκιμασια ψἢ 3 ΑΒΟΌἜΜΡ, 17, 73, 137. 

τπᾶῖ ννὲ οοπιίπυς ἴὸ Ὀ6 τῃ6 ουδὲ οὗ 
Ομ τῖβὲ δηὰ δηΐου Ηἰ8 δ μέ] ονετγϑίρῃῖ, 
εἴ. νεῖ. τ4. Διὸ ννᾶ8 ργορδῦὶν ἱπίεπάςὰ ἴὸ 
Ὀε ἱπηπιοά!αιεὶν τοἸονναά ὉΥῪ ὀλέπετε (νεσ. 
12) ““νβετγείοσας ἴᾶκε ἤεοά," ὃυϊ ἃ 
αυοιϊδιίοη ἰΒ ἱπιτοἀυςεά ἔτοπὶ ῬΒ. χον. 
Ψ ΒΊΟΝ ρονγεξ ἢν ἐπίογοεβ ἴῃς βλέπετε. 
Ογ ἰξ πᾶν ὃς τπδῖ διὸ ςοππεοῖδ ἢ μὴ 
σκληρύνητε, δυῖ ἰἢς )υά!ςϊουβ Ὀταοκειίη 
οὗ τῆς αυοϊδιίοη ὉγΥ ἴῃ6 ΑΟΝ΄ 18 ἴο ὃ6 
τείειτά, ΤΒς αυοιδείοπ ἰδ ἱπιτοδυςεὰ 
Υ ννογάβ ννῃὶς ἢ ἰοπά ννεῖρδι τὸ ἰξ, καθὼς 

λέγει τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, ἃ ἴοττη οἵ 
οἰϊδείοη ποῖ ἐουπὰ εἰδενῆοεγε ἴῃ Ὄχδςῖν 
6 βδπὶς ἴοστηδ, Ὀυϊ ἰῃ Χ. 15. Μὰ ηά τΠ6 

πε Ἐρίβεϊῖς τῆδὶ (86 ννογάβ οὔ Ηοΐν 
Θογίρίυσε δὲ τείεισεά (ὁ ἴῃς Ὀϊνίπε 
Αὐϊδοτ, ποῖ ἴο τῆς δυτηδη ἰηϑισυπηχεης "ἢ 
(ννεβίοοι). ὍΤῆς Ῥβαϊηι (95) 18 δβογσί δε 
ἴο Ῥανὶὰ ἴῃ ἰν. 7 88 ἰὴ ἴῃε χΧΧ τὸ 8 
οαἰϊεά αἷνος φδῆς τῷ Δανίδ, Αἰτπουρἢ 
ἴῃ τς Ηεῦτεν [ἴ ἰδ ποῖ 80 ἀβογίρεἁ. Τῆς 
αυοϊαιίοη σςοπίδίὶΠ8 νν. 7:11. 

μέρον, "το-δγ᾽ ἰ8 ἰῃ ἴῃς ἤτγβὲ 
ἰπβίδηςς, ἴἢε “τοι ἀλν᾽ ργεβεπὶ ἴο ἴπ6 
ντίτος οὗ τῇς ρβδαὶπι, ἀπά ὄὌὄχργεβδεβ ἴδε 
τδουρῃς ταὶ Οαοά᾽β οἤξεγβ δὰ ποῖ Ῥεδῃ 
ν] άγαννη δἰπουρῇ τεὐεςϊεά Ὁγ το86 ἴὸ 
ΨΒοπὶ ἴπεν Ππδὰ ἴοῆρ ἄρὸ εξ πιδάς. 
Βυι εἰεζβοῦ δάάυςεβ ραββαρεβ ΨΠΟΝ 
βῆονν ἱμαὶ σήμερον ἴῃ τΠἰ8 ᾿581πὶ ννᾺ8 
υπάετβιοοά Ὀγ ἴδε βυπᾷροριια ἰο γεΐδσ ἴὸ 
πε βεοοπά ρτεαὶ ἄδν οἵ τεἀεπιριίοη. 
“ὙΠΟ Βίβίογυ οὗ γεἀδεπιριίίοηυ Κποννβ θυϊ 
οὗ ἵἴψοὸ ριεδὲ τυτηΐπρ ροΐηϊβ, [μαὶ οἵ ἴμ6 
ἔγβε οονεηᾶπὶ δηὰ ἴπαὶ οἵ ἴδε πον" 
( αν άβοη). Απά ψῃδὲ ἴδε ττίτεν ἴο ἔπε 
Ηεῦτενβ ἔδατβ ἰ8Β ἰδαὶ ἴδ6 βεοοῃὰ 
Δηπουποοπηδηΐς ΟὐἨ Ργογηΐίβε πλᾶὺ ὃ6 ἀϊ8- 
τερατἀεὰ 48 τς ἢγβι. Εὐγοα 18 ἰεηξ ἴο 
ἷβ ἔεαγβ ΌῪ ἴῃς ἕδλοϊ τὲ τῆς ἴοσιν γεᾶγβ 
οὗ τὴ6 Μεββίδῃ᾽ Β νναϊξίηρ ἴτοτὴ 30-70 Α.Ὁ.») 
ΨΠαπ Ϊεγυβαῖεπὶ ννὰβ ἴο ὃς ἀεβίτογεά, 
Μεῖα λϑὲ τυηπίηρ οὔἱ. Τῇε ἔδις οἵ τῃς 
εχδβρεζαιίης ἰβεϑοὶ ἰτε8 ἴῃ ἴπ6 ϑ] ἀθγηε 88 
τεοεῖνεά δὴ οτηΐπουβ βἰρηίβοδηςε ἰπ 
Ῥγεβθηος οὗ {πε οδάυγδον οὗ ἴΠ 6 σεηεγαᾶ- 
τίου Ψ ΒΙΟΒ Βαὰ Πεαγὰ {πε νοῖος οὗ Οἤγίβι 
Ηἰπιβεῖε, 
ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσ- 

τε, “γε 5Π411 πεᾶσ Ηἰ5 νοῖςς " (ΚΝ., 
Μαυρβαπ); ποῖ “1 γε Ψ}]} Ποαγκεη τὸ 
ΗΙ8 νοῖςε." ὙὉὍῇῆε β8εηβε ἴ8, “1 αοά 
Βῃουϊὰ δε ρἰεδβεά, δἴετ 80 τωυοῃ ἰπ- 
αἰϊεπτίοη οἡ Οὐκ ρΡᾶγῖ, ἴο δβρεαῖϊς δρδίῃ, 
8εὲ τμαῖ γε ρῖνε Ὠεεὰ το Ηἰπι ",, 

γει. 8. μὴ σκληρύνητε, ἴδε ρτο- 
ΒΙΡίτΟΓΥ βυδ)ιπηςῖῖνε, υ. Βυσίοη, Ρ. 162. 
“Τῆς ἤρυτε ἰβ ἄοτι ἴδε βιϊβεπιπρς ὈῪ 
οοἷά οτ ἀΐβεαλβε, οἱ ψνῆδι ουὐρῆς ἴο δὲ 
ΒΌΡΡΪε δηά ρ᾽ϊδθὶε "" (νϑδιυρῆδη). [Τῆς 
νεγῦ οσςυζδ ἤτϑι ἴῃ ΗἸρροοσζαῖεβ, οὔ, 4:2. 
342. [Ιἐ ἴδ δϑογίδεά ἴο τὸν τράχηλον 
(ευι. χ. 16), τὸν νῶτον (2 Κίπρϑ χνίϊ. 
14), τὴν καρδίαν (Εχοά. ἱν. 21), τὸ 
πνεῦμα (εις. ἰΐ. 30). ϑοπιχειπχε8 ἴπ6 
δαγάεηϊηρ 8 τείεγγεά ἴο ῃς τηδσι, βοιηε- 
εἰπγε8 ἴξ ἰ8 αοἁ 80 ἱπῆϊοϊϑ τς μαγάδηίϊηρ 
88 ἃ Ρυπίβῃιηεπι. Ηδετε ἔπε ροββί δε 
Βαγάδηϊηρ 18 βροκδθη οἵ 88 ἰζ ἰ86 δυπΊδῃ 
βυδ)εςε οουἹὰ ρτενεπὶ ἰϊ, τὰς καρδίας, 
με ψ οἷα ἱππεῦ πιαη. ὡς ἐν τῷ... 
ἐρήμῳ. Ταΐβ5βιδηὰβ ἴῃ ἴῃς ρβδὶπὶ 88 ἴῃς 
τγδηϑίδιίοη οὗ ες Ηεῦτγενν ψὨΙςὮ πιὶρμῖ Ὀς 
τεπάετεά: [“ Ἠδγάεῃ ποῖ γουσ Βεᾶγίβ] 88 δὲ 
Μενίϑαλ, ἃ5 οὐ ἴπε ἀδγ οἵ ήαξεαξκ ἴῃ τῇς 
ΜΠ] ἀοτη 688, ῥεβά λα ὑοιδξ τερτεθέπίσάνυ 
παραπικρασμός Δηά Μδ8. Υ πειρασ- 
μός. ΤΠε τετηρτπρ οὗ αοἄ ὈΥ Ἰπεδεὶ ἱπ ̓ 
δα υυἱ!ἀεγηεββ ἰ8 τεοογάδὰ ἰπ Ἐχοά. χνϊϊ. 
1-7, νῆετα τῃ6 ρίαςς ἰ8 ο4]1εὦ “ ΜΑββδῇῃ 
δηὰ Μεζίρδῃ ". Ὑηὶβ οσουττεά ἴῃ τῇς 
βγϑβῖ γεᾶσ οὔ πε νδηδογίηρβ. παραπικρασ- 
μός ἴα ἐουπὰ οπὶγ ἴῃ 118 Ῥ8]πὶ (απουρῃ 
παραπικραίνειν 8 ἔγεαιεπι) 118. ρίαςς 
δεὶπρ ἰδκεη Ὁγ λοιδόρησις ἰη Εχοά. χνίϊ. 
7 πὰ Ὀγν ἀντιλογία ἰπ Νυπι. χχ. 12. [ἴὲ 
τηδδῃ8 “ εὐ ἰεοτπηεης," “ Ἔχδοοσρδιίοη,᾽" 
“εχαβρεζαίίοη", κατὰ τὴν ἡμέραν 
18 ταπάδσεά ὃν ἴπε Νυΐϊγσαῖς “ βεουηάυπι 
ἀϊεγα,"" τἰρμενγ. [Ιἐ πεᾶπ8 “'᾿δῆἔεσ ἴδε 
τολῃπεσ οἵ {με ὧδν ᾽, Μγ εϑιοοίξ, ποινενοσ, 
Ῥτείεγβ [886 [επΊροσγδὶ 8βεη86. 

νεσ. 9. οὗ ἐπείρασάν με... ., 
“ἐγ Ώεγα γι ΤἈΛΒεῖβ8 ἰετηρτεὰ πγε,᾽᾿ ἑ.6., ἴῃ 
τῆς νη άδγηεββ. Οἰδεῖβ ἰδκε οὗ 88 -- 
Ἔν ἢ ΒΙςΒ,᾽᾿ δἰιγαςιεὰ ἱπῖο σεηϊεῖνε ὉῪ 
πειρασμοῦ. ἐν δοκιμασίᾳ, “ἴῃ 
Ρητεηρ τὴς ἴο ἴμε ργοοῦ", καὶ εἶδον 

τὴ, “πὰ Βα ΤΥ ψοσκβ ΓΌΣΥ 
ΥδΑΓβ," ἴἢς τνοπάδβ οὐ πιεῖου δηὰ οἵ 
)αάρπηεηι. [Ια τῆς ρβαΐπὶ τεσσ. ἔτη ἃτε 
)οἰπεὰ ἴο προσώχθισα, διὸ δείὶπρ οτχϊεὰ, 
ΤΗῈ βατῆε Τοπηεοιϊίοη ἰ8 δάἀορίεὰ ἱπ 
νεῖ. 17. 
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εἶδον τὰ ἔργα μου τεσσαράκοντα ἔτη" 1ο. διὸ προσώχθισα τῇ 
γενεᾷ ἐκείνῃ, καὶ εἶπον, ᾿Αεὶ πλανῶνται τῇ καρδίᾳ αὐτοὶ δὲ οὐκ 

1 Νύπι, χίν. ἔγνωσαν τὰς ὁδούς μου" 11. ὦ 
41; θουϊ 
ἷ. 54. 

ὡς ὥμοσα ἐν τῇ ὀργῇ μου, Εἰ εἰσελεύ- 

σονται εἰς τὴν κατάπαυσίν μου.᾿᾿ 12. βλέπετε, ἀδελφοὶ, μή ποτε 
ἔσται ἔν τινι ὑμῶν καρδία πονηρὰ ἀπιστίας, ἐν τῷ ἀποστῆναι ἀπὸ 
Θεοῦ ζῶντος“ 13. ἀλλὰ παρακαλεῖτε ἑαυτοὺς καθ᾽ ἑκάστην ἡμέραν, 

ες. το. διὸ προσώχθισα, 
“ οτείοτα 1 88 ρτθδιὶν ἀϊδβρίεαβοά"". 
ἴπ τῃς ρβαὶπὶ τῆς Ηεῦγενν νεσῦ πιεᾶῃβ 
“1 Ιοαιῃεά,᾽" εἰβεννῆεσα ἰῃ τῆς υχΧΧ ἴὸ 
τδηβίδίεβ νετὺβ πιεδηίπρ “1 πὶ ἀϊβριϑιεὰ 
ν᾿ “1 δρυς οὐ," “1 Δὐποσ," οὐ εν. 
χχνί. 30, {τοαὶ ὄχθη ἃ Ὀδηΐ, 88 ἰξ ἔτοπὶ ἃ 
τῖνοῦ ομαῆηρ νυν [18 ὈΔηΚΒ; οἵ γεϊδιεὰ 
ἴο ἄχθος ἀπά ἄχθομαι Δ48 ἰΓ “ δυγτάεπεά "".} 
αὐτοὶ δὲ. ... Τῆε ἰπβεττίοη οὗ αὐτοὶ 

δὲ βῆοννβ ἴπαι τηἰβ οἴδυκε ἰβ ποῖ ὑπάεγ 
εἶπον, Ὀυϊ ἰ5 Ἰοϊπεά νι ἢ ἴτε ῥγεςεάϊηρ 
προσώχθ. “1 ν»28 ὨίρΗΪΥ ἀϊδρίελβεά,--- 
Ὀυϊ γεῖ {πεν ἀϊά ποῖ τεςορηίβα τὴν νυ 8.᾿" 

γεν. σι. ὡς ὥμοσα. “ΑΒ 1 δυνᾶτγε,᾽" 
ἐ.4.,) Ἰαβεγίπρ τὰν οαἴῃ ἴο ἐχοϊυάς ἴπεπὶ 
ποῦὶ {πε ἰαπὰ, εἰ εἰσελεύσονται, 
ἴδε οοπηπηοη ἔογῃ οὗ οδέϊ ννἱἢ εἰ νυ πὶ ἢ 
ΒΌΡΡΟΒΕΒ παῖ βοῆς βυυςἢ ννογάβ δ8 “ σοὰ 
ἄο 8ὸ ἰο πὶῈὲ ἀπά τῆοσε δἰϑο᾽" δδνε 
τεοεάεά τῃς “Γ᾿, Τῆς οαιᾷ φυοϊεά ἱπ 
8. χον. ἰ8β τεοογάεά ἰῇ Ναπι. χιν. 21-23. 

εἰς τὴν κατάπανσίν μου, “ἱπῖο 
ΤᾺΥ ταϑί,᾽" ῥσἰπηατγ, [86 τεϑὲ ἴῃ Οδηᾶδη, 
δυΐ βες οὐ οἤδΔρ. ἱν. 

γες. 12. Βλέπετε ἀδελφοὶ μήπ- 
οτε. .. . “ἼΤΔκε δεςά ἰεβῖ ΠΑΡῚΥ "88 ἴῃ 
χὶϊ, 25, Οοἱ. ἰϊ. 8, ἔος ἴδε πιοῖε οἰδββίςδὶ 
δρᾶτεμὴ. [Ια ἴ8Β Πεῖε (οἰϊοννεᾶ ὃν ἃ 
ζαΐυτο ᾿πάϊοαξῖνε 88 βοπηαῖϊπηςβ ἴῃ οἰ ββίςβ. 
ἕν τινι ὑμῶν, τῃς ἱπάϊνί ἀυα! δἰ πρ, 48 
ἴῃ νεῖ. 13 ἰπάϊοαιο8 ἴῃ 6 νυτί ετ᾽ 5 ἐλγπεβίποββ, 
ΨΥ Βεΐδες, δ ΒΙ εὶς βυρροβεβ, ἰξ πιεδπβ 
(δῖ τῇς νδβοῖς ΟΠγίβιιδη σοπιπιυπιν οὗ 
δες ρίαος ἰβ ἴο ὃς ννδίομεωϊ ος ἴῃς 
ἱπάϊνιάυα!, πιὰν ὃὲ ἀουδιεά; Αἰτβουρῃ 
1815 ἰάεα ἰ8 οοπῆτπιεά ὃν (δε παρακαλεῖτε 
ἑαντοὺς οἴ νετ. 123. ΥὨδἱ ἴπεΥ ἀγα ἴο ὃς 
οη (Βεὶς πρὸς δραϊηβι ἰ8 τῆς ἐπλεῦβθησα 
οἵ καρδία πονηρὰ ἀπιστίας ἐν 
.“ «ζῶντος, ἃ νἱοκεά Ὠεατὶ οὗ ὑπο] εἶ 
πλλπιίοσεπε, θροεῖ ἴῃ ἀδρατιπρ ἔγοπὶ Ηΐπὶ 
ΨΟ ἰδ ἃ ἰἰνίης αοἁ. ἀπιστίας [5 
ἰδς ρεηϊεῖνε οἵ φυδ!ν τα ἃ δὰ, υὑπρεϊϊεν- 
ἱπε Βεαγῖ ; ψ ΠΘῖ ες ἴῃς υυϊοκεάμπεββ ρτο- 
οεοάς ἔσο τς υὑπροϊϊοῖ, ος (ἢ υπδεϊιοῦ 
ἔἴτοτὰ ἴδε τϊοκεάησϑβ, 18 ποὶ ἀείϊεγπηςά. 
ΑΙΒουρῇ, ἔστοση τῇς πεχί νϑῖβε ἰξ τηΐρῃς 
Ὅε γψαιϊδεγεά ταδὶ ὑπθεϊϊεξ ἰ8 ςοπδίἀετεὰ 
τδς τεϑυϊὶ οὗ δ!οννεᾶ βίη: ἑ.ε., ἴξ ἰ8β ψβθῃ 
τς πεᾶγὲ ἰβ δβαγάεηεδ ἰπγουρῇ βἰπ, ἱὲ 
ὈεοοηδΒ ὑπρεϊϊενίην, 80 (πα ἴῃς ρβυοδο- 

ἰοχίοδὶ ογάες πιὶραι Ὀς βίδιεά πὰ : βίη, 
ἃ ἀεοείνεά τὐϊπὰ, ἃ διαγάδεηοά δολεῖ, 
υπρεϊϊεῖ, ἀροβίδθυ. Τῆς πιαίπῃ ἰάεα ἰῃ 
ἴῃς υντίτεγ᾽ 5 τιϊηὰ 18 ἰπδὲ ἀπρεϊ εἴ πη Οοά 8 
τεηοννεὰ οὔδει οἵ βαϊναιίοῃ ἰβ ἀοςοπηραηἰεὰ 
Όν δηὰ πηεᾶπδ δροβίαβυ ἔγοπὶ (ῆς ἰἰνίη, 
αοά. ἴἷπ ἰδὲ ἸΧᾺ ]εποναῃ ἴ8 κα ε 
“(ῃς ᾿νίηρ αοά" ἰηῃ ςοηιγαβὲ ἰὸ [{{π|658 
ἱπιροίδης :ἄο]8, απὰ τῇς ἀεδιρπαδιίοη ἰ8 
βυρρεθιίνε οὗ Ηἰβ ρονγὸσ ἴοὸ οὔϑεῖζνε, 
νίϑιῖ, Ἰμᾶρο δηὰ δυσοοὺς Ηἰβ ρεορὶς. [ἢ 
τηἷ8 Ἐρίβεϊες ᾿ξ ὀσοῦγδ, ἰχ, 14, Χ. 31, χὶϊ. 22. 
Το οὔ]εςὶ ἐπδὲ {π6 ἀροβίδϑυ οὗ }δν"β ἔγοπι 
ΟὨ γι βειδηΐν οου!ὰ ποῖ Ὀε οα]]εἀ “’ ἀροβίδου 
τοπὶ αοά᾽ ἰ8δ ἴο πικίδίακε. Τῆς νεῦὺ 
Ροΐηὶ τς νντῖϊεῦ τνῖβῆεβ το τηᾶκε ἰβ ̓ υδῖ 
1η|8: Εδιμδπῖρεῖ (Ππαὶ το ἀροβίδιϊζε ἔγοπι 
ΟΒηβὲ ἱπ ννβοπι γοὺ δανε ἰουπὰ αοά, ἰ8 
ἴο ἀροβίδιϊζε ἔγοπι αοά, [ἰ ἰβ οἣς οἵ ἰῃς 
οπλίπουβ ἔδοῖδ οὗ ΟΠ γί βείδη ἐχρεγίεποε παῖ 
ΔῺΥ [Α11ΠἐΠπρ ἀνὰ ἴτοπι Πῖρἢ διϊδίηπιεπὶ 
δἰπκα ὰ8 τηυοἢ ἄξορες ἴμ8η Οὐγ οτγί ίπαὶ 
βιίδσιίης ροϊηξ, 

ψεῖ. 13. Τὸ δνοϊά {πϊ8, παρακαλεῖ 
τε ἑαντοὺς κα ἑκάστην 
ἡμέραν, “ Εχδοτὶ οπε ἀποίμετ ἀδιϊγ "". 
ἑαυτούς ἰδ εηυϊνα!εης ἴο ἀλλήλους, 
βεε Ερᾷδ. ἰν. 32; (οἱ, 11], 13. ἄχρις 
οὗ τὸ Σήμερον καλεῖται; “48 ἴση 
8ἃ8 πὶ ρετίοά δηάἄυτεβ ννῃϊο οὰπ ὃ6 
οδ]εὰ “το-άαγ᾽". ἄχρις ἄεποῖεβ ἃ 
Ῥοΐϊπι τ το ΨΏΙΟὮ δοπιειϊῃίηρ ἰ8 ἄοης; 
Ὠεηςα, ἴδε ἰειπὶ ἀυτίῃρ νος ἢ δοσηειδίη 
ἰδ ἄοπε δβ βεῖε0 τὸ σήμερον -- ἴῃς 
νοτὰ “το-λγ ". Βεηρεῖ βαγϑβ, “Ὀυπὶ 
Ῥβαΐσηυιβ ἰβῖς δυάϊτυγσ εἰ Ἰερίταγ"; Ὀυϊ 
1Π|8 15. 1685 ᾿ἰκεῖγ. Τῆς πιεδπίηρ ἴ8, 850 
ἰοῆῷ δβ ορρογίυπίν 18 ρίνεη ἴὸ δδᾶγ 
αοὐ᾽β ο1]]. ἵνα μὴ. .-. ἁμαρτίας, 
κ6βὲ δὴν οἵ γου ς τεπάεγεα τγερε! ἰοῦ 
τὨγου ἢ βἰπ᾽ 8 ἀδοεῖς "᾿; ροιβαρβ ἴῃς πιεδῃ- 
ἴῃ νουϊά Βα είξεγ Ὀτουρῆς ουἱ ᾿γ ᾿γδηβ8- 
αϊἱπρ “ 1εβὲ δὴγ οἵ γοὺ δὲ τεηάετοά τε- 
δε Ποὺ 5 ὈῪ 5:π᾿8 ἀδοεῖς ". [Οἡ βἰπ᾿ 8 ἀεοεὶς 
ο΄. “ Νεῦῆιο τερεηῖς ρεβϑβίπηβ Ὄνδβὶς""; δηὰ 
πε βιγικίπρ πιοῖῖο ἰο {π6ὸ 351 οἤδρ. 
οἵ Τὰκ Βογίμρηες οὗ Νίρεϊ. ϑὶμ ἴῃ μεᾶγι 
οΥὐ 113 ε ὈΙΠΣπὰβ ἃ πηᾶη ἴο ἴῃς εἰφηϊβοδηςς 
δηὰ διϊγαςιίνεπεββ οὗ αοά᾽ Β οἤετ. 

γεῖ. 14. μέτοχοι γὰρ.. .. ἴπ νεῖ. 6 
ἴῆς ντῖϊος μαὰ δάἀδυςεὰ δ8 πε τεᾶβοη οὗ 
δβ νᾶγηίηρ (βλέπετε) ἐπὶ ραζγιϊοὶραιίοη 



1ο---τό. ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 277 

ἄχρις οὗ τὸ σήμερον καλεῖται, ἵνα μὴ σκληρυνϑῇ τις ἐξ ὑμῶν ἀπάτῃ 
τῆς ἁμαρτίας" 14. " μέτοχοι γὰρ γεγόναμεν τοῦ Χριστοῦ, ἐάνπερ καὶ Βοι:. νἱ!, 

τὴν ἀρχὴν τῆς ὑποστάσεως μέχρι τέλους βεβαίαν κατάσχωμεν, 15. 17. 

ἐν τῷ λέγεσθαι, “’“ Σήμερον ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε, μὴ σκλη- 1 νετ. ). 
ρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν, ὡς ἐν τῷ παραπικρασμῷ". τό. Τινὲς ' γὰρ 
ἀκούσαντες παρεπίκραναν, ἀλλ᾽ οὐ πάντες οἱ ἐξελθόντες ἐξ Αἰγύπτου 

1 ΤᾺ. ἢ ΤΜΡ, 37; τίνες ἴῃ ἀρτεεπιεηΐ ἱἢ τίσι οὗ νν. 17, 18; ἀπὰ νὴ πε 
8εη86. 86εε Βεηροὶ ἰπ ἴσος. 

ἰπ ἴδε βαϊνδιίίοπ οἵ Οῃγίβε ἀδβρεηδεὰ ὁῃ 
ςοπείηυδηοα ἴῃ ἴῃς σοηβάεηι ἐχρεοϊδιίοη 
ἴδαῖ (πεῖς Βδλνθηϊν σδ]Πἶηρ Ψψουϊὰ Ὀα 
τυ] ]Π]εὰ ; πὰ 8ὸ ἱπηργεββεὰ 8 ἢς ψἱτἢ 
τὰς ἀϊθῆσυ!ν οὗ τῆυ8 σοπιίϊηυϊπρ ἰΒαῖ δα 
ὯΟΝ τείυγηβ ἴο {πΠ6 βᾶπ)ιὲ (πουρῆῖ, ἀπά 
Οὔοα ἀρϑὶη δϑϑίβῃβ ἴῃ 6 84ΠῚ6 γεάϑοη ἴογ 
8 ννατηίηρ: “ον ννγ δὲ Ὀδοοης ρᾶτζ- 
τᾶ κεῖβ οἵ (Ὠγῖβε, ᾿ξ ννε ποϊά τῆς θεχίπηΐϊησ 
οἵ οὖς οοηδάεηος ἥγπι ἴὸ ἴῃε επά᾽", 
εἰϊιζβοῦ, Ἐδηάδι!, Βγυςε δηὰ οἵδοῦβ 
υηδετοιαπά Ὀγ μέτοχοι, “ρατίπεγε " οὐ 
“[ο]Π]ονν8" οὗ ΟἸτγίϑο, 48 ἰ τπ6 ἐδιτῃία! 
ΨΜετα ποῖ οηἷν τῆς πουβε οἵ ΟὨτίβε (νετ. 6) 
ὈῬυϊ βῃαγεά Ηἰβ ον ἱπ ἴπς ἤουδε. [ζ πΊΔΥ 
Ὅς οδ]εοιτεὰ ἐμαὶ μέτοχοι ἱπ τΠ18 Ἐρίδι16 
(ἰϊ. σ4ᾳ, ἢ. χ, ν. 13, νὶ. 4, νἱῖ, 13, χὶΐ. 8) 
8 τερυϊατιὶν υδεὰ οἵ ραγιϊοἰραῖουβ ἰῃ 
βοπηειπίηρ, ποῖ οὐ ρατγιιοίραϊοτβ 1 ἢ 
βογβεοης. ἴῃ ἱ. 9, βονννεσ, ἰξ ἰβ ποῖ 80 
υϑεά. Τῇο ἰάβα οὗ ραγέίοι ραϊϊπρ Ψ1ῈΠ 
ΟἸτῖβε ππᾶάβ γεαυεης ἐχργεββίοη ἰπ ϑογῖρ- 
ἴα 6. ϑεὲ Μαῖς. χχν. 21; εν. ἴ. 21. 
τοῦ Χριστοῦ, πε δγιίςἷς τῆᾶν ἰἰηὶς 
Ἐη18 πχεητίοπ οἵ ΟΠ γῖβε Β παπὶς νυν δαὶ 
ἴῃ νετς. 6; ἃπά, ἰἔ 80, μέτοχοι ν»1}] παϊαγα! 
τεῖεσ ἴο σοπιραπίομβῃρ νὰ ΟἾσίβε ἴῃ 
Ηἰβ ἤουβεὲ. Τῆΐβ Τσοιηρδαπίοπβὶρ νὰ 
Βᾶνε επίεσεά ἱπίο ἀπά Ἴοπείπυς ἴο δη]οῦ 
[γεγόναμεν ου ἴδε βατὴβ σοηάϊίοπ 85 
δδονε (νεῖ. 6) ἐάνπερ τὴν ἀρχὴν... 
“ἼΕ δὲ Ιεᾶβι ννε τηδἰπιδίη της Ὀερίππιηρ οὗ 
οὖς ςοηβάεηπος ἤτπι ἴο {πε επὰ ". ὑπο- 
στάσεως ἰδ υδεὰ Ὁγ ΓΧΧ ᾿νεπὲν {ἰπ|68 
δηὰ τεργεβεηῖὶβ ἐννεῖνε ἀϊεσεπὶ Ἡεῦσεονν 
ψΨοτάβ [δίς ἰπ Εσεαγς ἐπ Βιἰδί. Οτεεκ 
δβᾶνβ εἰρῃίΐεεη {{π|ὲ8 γεργεβεπιίηρ δἤεεῃ 
ἀϊβετεηὶ νογάβ, θυῖϊ οὔ, Οοπεογάαμεε]. 
Ιὼ Ευτ 1. χ2, Ρβ8. χχχίχ. 8, ΕΖεΐ. χῖχ' 5 
ἴξ τλεδη8 “" στουπά οὗἩ Πορε " [18 ρτίπηα τ 
τηεληΐπρ Ὀεϊηρ ἔπαϊ ὁπ Ψνϊἰςἢ δηγιμίπρ 18 
Ῥαβεά], πεπος ἴξ ἰδ κεβ ἴῆε βεῆ-ς, “'πορς ᾿᾿ 
οσ “"᾿σοηδάεποςε ". ΒΙεεἰς ρῖνεβ ὀχδιηρῖεβ οὗ 
ἰϊ8. υβς ἰπ ἰδῖες ατεεκ, Ῥοϊγῦ., ἱν. 50, οἱ 
δὲ Ῥόδιοι θεωροῦντες τὴν τῶν Βυζαν-. 
τίων ὑπόστασιν, 50 νἷ. 55 οἵ Ηοταῖΐυ8 
ξυλτάϊηρ ἴῃς Ὀτίάρε. [τ αἰϑο οοουγβ ἴῃ 
τῆς βεηβὲ οὐ “"ἰοσιϊτυὰς," Ῥεκεῖης, ὉΡ 

γέ δφαῖϊηβὲ ραΐπ, υ. Ὀϊοά, 851ς., δὲ 

Ρι 557, πὰ Ἰοοερηνε; Α4π|., χνῖ. τ. Οοη- 
ἄςπος ἴῃς Ηεῦτεννβ δἰτεδάν ροββεββεὰ 

[ἀρ χὴν]; τβεῖς τεβὲ ννδβ 118 πιδίῃισπᾶπος 
ἴο ἴπε επὰ [τέλον 4], ἐ.4., {} ἴτ ννᾶ8 
Ῥεγοπά αἷδὶ, ἤπΔ}}γ ἐγ υτυρμαπε, ἴῃ ΟἾγιβι᾿ 
Ῥτεβεῆςα. 

Ψψεῖ. 15. ἐν τῷ λέγεσθαι... - 
“Ὑ͵ΏΠῸ τς 18 βαἰά το-ἄδγ, εἰς." Τῇος 
ςοηϑίσιοιίοη οὗ ἴμεβεὲ ψογάβ ἰβ ἀεραϊεά. 
ΒΙεεκ, εἰ Ζβοῦ, νου ϑοάεη δηᾶ οἴδμοσγθ 
οοηδβίσγας ἴπεπὶ ἢ τν δαὶ Το]οννβ, Ὀερίπ- 
πίη δὲ τὴῖβ ροϊηξ ἃ τεβϑδῇ ρδγαρτδρῇ. 
Τῆς πιεαπίηρ Ψψουά (ἢ8 θὲ: “ϑίῖπος ἰξ 
ἰβ βδἰά, "Το-ἄδυ ἢ γε δεᾶσ ἢὶβ νοῖςε, 
μασγάδθη ποῖ, εἴς., ̓  Ψῆοὸ ἃ πιεδηῖ, 80 
ψετα ἴΠΕῪ ΨῆῸ Πεαγά δηὰ ρχγονοϊά δ᾽" 
ΤὨὶΐβ ἰδ. ἰην πη θὰς τὰς γὰρ οἵ νεῖ. τό ἰ5 
ἁἀεοϊάεαϊν δρδίπϑι ἰ, δανίάβοη οου- 
πεοίδ ἐν τῷ λεγ. »τἢ ννδδι ἱπητηεάϊαϊεῖ Υ 
Ρτεοςάςβ : “1 ψὰ Βοϊὰ ἔδλδε. .. ὑπο 
ἴδε επά, ψῃὶὶς ἰξ ἰ5 βαίἀ," ἐ.6., ποῖ ἀμγίηρ 
186 εἰπια ταὶ ἰξ 8 βαιά, θὰϊ ἴθ ἴπ6 ῥσγεβ- 
ἔπος δπά Ἴοηϑβοίουβηεββ οἵ ἴπ6 βδυίῃρ, 
Ηδτιγάεη ποῖ, εἴς... .. ΨνὮ τΠῖ8. ἀϊνίπα 
ννατηΐηρ αἰννανβ ἰη της δδτδ ". 9 1π|}141]} 
ννεἶβ8β. νεβιοοῖξ σοηηεοῖβ ἴπῈ Ψοσγάβ 
ἢ νὸῦὶ 13, πιδκίηρ 14 Ρᾶγαπίμαιοδί. 
Εἰιῆος οὗ τπ68ε σοῃβιίσυςτοηβ ἰ5 ἔεαβιδῖα. 
11 ἰβ α'8ο ροββίδὶς ἴο ἰεῖ ἴπῈ βεηΐδης 
βἰδπᾶ Όν ἰϊβει 48 ἰηισοάυσίοτν ἴο ψνμαῖ 
ἔοϊοννβ, ἰακίηρ μὴ σκληρ. 45 ἀϊτεςι!ν 
δἀάτεξοοά το τε Ηδεῦτενβ, ποῖ 88 τ γε ὶν 
ςοπιρίετἰίηρ ἴῃς αυοιϊδίίοη : “ΜΗ ἰς 15 
Ῥεὶπρ βαϊὰ Το-άδυ [ἢ γε βεᾶγ Ηἰβ νοῖςεβ, 
δΒαγάεῃ ποῖ γοὺσ πεᾶγῖβ 8 ἰῃ ἴῃς ρσονοοδ- 
εἴἰοη ", Τῆς λέγεσθαι τυ σοηιδίπΒ ΟὨἿΥ 
δε οἴτυβα ἐπάϊπρ γὮἢ ἀκούσητε. 

Νες. τ6. τίνες γὰρ ἀκούσαντες 
παρεπίκραναν: “ Εογνδο νέα (ΠΕΥ 
Ψ)0 δἴϊες πεατίηρ ργονοίκεὰ δ" Ης ρτγο- 
οοϑάβ (υγῖμος τὸ απέοσος δ΄8 νναγηΐπῳ ἴμδὲ 
οοηβάδηος Ὀεριη 8 ποῖ ἐπουρῆ, ὈΥ 8ῃονν- 
ἱπρ τἴθδξ ἔμεν Ψο ργονοκεά Οοά δηᾷ εἰ] 
ἴῃ ἴτε νυ] άεγπεββ μδὰ ὕερτη ἃ 1ἰἔ6 οὗ 
(λῖτῃ δπὰ Ῥερυη ἱξ ννεῖ]. Ἐοτ πε δῆϑινεσ 
ἴο πἰ8 ᾳυεδβιίίοη ἰ8 “ΝΥ ἀϊά ποῖ 41] ψνῃο 
οᾶτῃς ουῖ οὗ Εσγρὶ ἢ Μοϑβεβ δ᾽ ΤΕΥ 
ψνεῖα ποῖ δχοαριίοηδί βίπποσβ ὑν 80 ἔε]]} 
ΑΜΆΥ, Ὀὰϊ 411 ψῆο οαπὶς ουὖἱ οὗ Ἐφγρῖ, 



διὰ Μωσέως. 

Χχνὶ. 

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΠΙ, χγττιρ. ΙΝ. τ᾿. 

17. ἢ τίσι δὲ προσώχθισε τεσσαράκοντα ἔτη ; οὐχὶ 

τοῖς ἁμαρτήσασιν, ὧν τὰ κῶλα ἔπεσεν ἐν τῇ ἐρήμῳ; 18. " τίσι δὲ 

Ῥε. ἐνὶ, ὥμοσε μὴ εἰσελεύσεσθαι εἰς τὴν κατάπαυσιν αὐτοῦ, εἰ μὴ τοῖς 

ν. , 
ἈΝύΩ,. χῖιν. ἀπιστίαν. 

ο, Πευι. 
. 84ν 35. 

1ῃς ΨΠΟΪ6 πλᾶ88 οὗ {πε φ]οτίουδῖν τεβουοὰ 
Ρδορὶς ῆοβε ἕδη δά οδεγιθὰ {πεπὶ 
τῆσου σὰ δεΐνεεη τῆς τὨγεαϊεπίηρ νν4}15 
οὗ νᾶϊες δπὰ ονεσ ψῆοπι Μίγιαπὶ βᾶπρ 
Βοῖ (τἰυρῃδὶ οἄς. ἀλλὰ ά Δἀάδ ἔογος ἴο 
1δς ἀπϑινεσ, 85 ἰξ ἴξ νεγε βαϊά, 1 18 αβϑκεά 
τοῖο ρτονοκεά, 8 ἰβουρῇ ἰτ νγεγε βοπὶς 
ΟὨΪΥ, δμέ νν88 ἴξ ποῖ αἱ πάντες, ἴοτ 
ἐξ 18. πϑοάϊεββ εχοθριίηρ ]οβῆυα δπά (δ᾽ ὃ. 

Μνεσ. τ7. τίσι δὲ προσώχθισε. 
..." Απά νὰ ΨΠοπὶ ν88 Ηδ δῆτ 
ἔογῖν γεᾶσβ δ᾽" ταϊκίηρ ἃρ ἴῃς ποχὶ οἰδυϑε 
οὔ ιἰῆε Ρβαϊπι, ν. τοθ. Αραὶπ ἴπε χυεβιίοη 
18 δηϑινεσθὰ ὃν δποίμεοσ "" δ ἷῖ ποῖ ἢ 
τῆεπὶ παῖ βἰηπεὰ δ" ν: 
“ ΤΗ8 ἰ8 ἴῃς ΟὨΪΥ ἐοτπὶ οἵ τε δοτίδι 
Ῥαχιιςῖρὶε ἰπ Ν Τ. [π ἰδὲ πιοοάβ ἴῃς 
ἴοτπι οὗ ἥμαρτον ἰβ αἰννᾶγβ υδϑοὰ ἐχοθρὶ 
Μαῖϊ. χν!. 15, [ὑὸς χνϊ. 4, : 
Εοπι. νὶ. 15." Νεβίοοιε, οὐ Β΄488, ἢ. 
43.) ἴξ ννᾶ8 ποῖ οδρεῖίςε οὐ αοά β ρϑσῖ, 
ποῦ ἱπδθ ΠΥ ἴὸ ὑπρὴ δδνρες ἴο {π6 ῥγο- 
πηϊβεὰ Ἰλπά, [ἰ ννὰ5 86 1Πεγ βἰπποά 
[βες εβρ. Νυπι. χχχίϊ. 23] ἴπδὲ ἐμοῖσ “ οἂσ- 
οαβε8. ἔε!] ἴῃ τῃς νυν]! άογηεββ". ὧν τὰ 
κῶλα ἔπεσεν ἐν τῇ ἐρήμῳ. Τἤεδε 
ννογὰβ ἅτ ἰδκεη ἴσοπὶ Νυπι. χὶν, 20, 32, 
ψθεγε αοἁ υἱέετα ἴδε ἄοοτῃ οὗ {πε νἱ]άετ- 
πα88 βεποσαίίοη. κῶλον, ἃ [᾿π|ῦ ΟἹ πηεπι- 
Ῥεῖ οἔτδε ον [2Ἔϑςοῃ., Ῥγονη., 81; ϑορῇ., 
Ο.Ο., το, εἴς.}1; πεδῆςς ἃ οἷδυβε οὗ ἃ δβεη- 
ἴεπος (ἀπὰ ἴῃ Ἐπρ] δ, τῆς ροίηξς νη ϊςο ἢ 
ταῦσκε 11). ὕὕδεϊ ὃγ ἴδε ΓΧΧ το ἰσαηβίαϊα 

ΒΡ, οδάανες. ϑειείπρ ουὖἱ ἔτοη) Ἐργρὶ 

νὴ τῆς υἱπιοϑὲ οοπῆδεπος, πεν είς 
τῃεῖς Ῥοπαβ ἴῃ τῆς ἄδεετὶ ἴῃ υππδιηεὰ πὰ 
οτροϊϊεπ στάνεβ. ποῖ Ὀεσαυδε οὗ {δεῖν 
νεῖ πεδ8 ποῦ Ὀεοαυδε Οοάὐ Παὰά ἐδ ]εά 
τῆεηλ Ὀὰϊ Ὀεοδυθε οἵ τῃεὶς βίῃ. 

νες. 1:8. τίσι δὲ ὥμοσε. . . . 
““Απὰ το ποτὶ δύοτε Ης ἴμδὲὶ ἴμεν 
Βῃουϊά ποὲ εηΐεσ ἱπίο Ηἰβ γοβϑῖ, Ὀυϊ ἴὸ 
τδεπὶ τΒαιὶ ορεγεά ποι ν᾽" Τῆς τε] σδυβς 
οἵ {δεῖς Ὄχοϊυβίοη ἔτοπ ἴῃς τεβὶ ργεραγοά 
ἴοτ ἴπεπὶ νγὰ8 τπεῖγ ἀϊδορεάϊεπος. ΟΛ 
Θδρεοία ἢν τῆς βοεης τεοογάςεά ἴῃ Νυπ). 
χίν. Ψπεῖε Μοβεβ ἀεοίδιεβ ἰμαὶ 88 
ἀπειθοῦντες Κυρίῳ ᾿ΠΕΥ Μεῖε εχοϊυάς 
δἄοτ ἴδε ἰαηά. Αἱ τῇς τοοῖ οἵ ἐπεὶς ἀϊ8- 
οδεάϊεπος νγᾶβ8 πηθεἰ ες, 

κὲ τ ἀπειθήσασι; 19. καὶ βλέπομεν ὅτι οὐκ ἠδυνήθησαν εἰσελθεῖν δι᾽ 
δι ΙΝ. 1. Φοβηθῶμεν οὖν μή ποτε καταλειπομένης ' ἐπαγ- 

γελίας εἰσελθεῖν εἰς τὴν κατάπαυσιν αὐτοῦ, δοκῇ τις ἐξ ὑμῶν 

ΤΙ. ΑΒΟΡΟΚΙΜΡ; καταλιπομενης δ᾿ Ὠ". 

ΨΜεῖ. το. Τῇεν ἀϊὰ ποῖ Ῥεϊϊενε αοά 
οουἱὰ Ὀτίηρς ἰμεπὶ ἱπίο ἔπε ργοηιίβεὰ Ἰδηὰ 
πη τῆς ἕαςςε οὗ ρονεγίῃ! ορροείεἰοη δπὰ 50 
{πεν ου]ά ποῖ διϊεπιρὶ [8 οοπαυεβὶ νἤεη 
οοπηπιδληδεά ἰο ροὸ ἰογινασά, ΕΥ̓ Ψεῖα. 
τοηάετοά ψγοαῖκ ὉΥ τποὶγ ὑπθεϊεῖ, ΤῊΐ8 
8 ροϊπιοὰ οὐκ ἰπ ἴδε οοποΙυάϊηρ νοτγὰβ 
καὶ βλέπομεν. . .« ὙΠεῖα τῇς επ|- 
Ρμαβίβ ἰβ οὐυ οὐκ ἠδυνήθησαν, [πε 
ΜΕΘ οὶ δϊς ἴο Ἂπίεσ ἱπ, ἴδε γεδβοῃ 
δεΐηρ είνεῃ ἴπ {πε ννογάβ δι’ ἀπιστίαν. 
ΤΒο δρρ]!οδιίοη το πε Ηεῦτενν (τί βιαη8 
8 βυ ης ΠΕ οὈνίουβΒ. ΤΟΥ νέα ἰπ 
ἄδηρει οὗ βῃγίπικίπρ' ίτοπὶ δυγῖμεσς οοηϑιος 
δῃὰ 80 ἰοβίῃρ 41} τπεὲν μδλὰ νοῦ. ΤΕΥ 
Βδά Ῥερυπ νεῖ] Ὀυξ μετα ποὺν Ῥείη 
ψεδικοηθά δηὰ ρῥγενεπιεὰ ἔτοπι οοπηρίεἴ- 
ἱπρ ἰδεῖς νἱςἴοτΥ ; δηὰ τ 18 ννεᾶκῆςθββ ννᾶβ 
τῆς ἐεβυ] οὐὗἨ ἰδεῖς ποῖ ἱγαυβεπς αοά πὰ 
τπεῖς Ἰεαάετ. 
Βείνεεη Ἵοπδρίοσβ εἰϊ, ἀπὰ ἵν. ἔποῦα 8 

ὯῸ ὕγεαθκ. Τῆς υπηρεϊϊεῖ οὗ ἴῃς νἱάοτ- 
Ὧε88 βεπεγδαίίοη ἰ8 με Ὁρ ἃ8 ἃ τνναγηΐηρ, 
δηὰ ἰἴ8 υβς ἰῃ (Ὠΐβ τεβρεςοῖ ἰ8 ᾿υδεϊπεά ὉῪ 
186 ἕκοϊ τ8δὶ ἴῃς ῥγοπιίδε τηδᾶς τὸ ἔπεπὶ 
8 81}}} τηιδάβ, ἀπά ἴβ ἃ “Ἰἰνίηρ " νογά 
ΜΠΙςὮ τενοδῖβ ἴῃς ἰπτηοβὶ ρυγροβαϑ οἵ {πε 
μιεᾶσὶ δηᾷᾶ 8 ἱπενιαῦ]ς ἴῃ 118 ἱπάρτηεηι. 

νες. τ. βηθῶμεν οὖν, “Ἰεῖ υ8 ἴδῃ 
{ελτ," (Ὡς υυτῖτεσ βρεᾶκβ ἰῃ ἴῃ ἢᾶπιε οὗ 
ἴῃς Ἰἰνίπρ φεπεγαίίοη, “1εβὲ μβαρίγ, ἔπογα 
Ῥείηρ Πἰπᾶ δηὰ 5811}} γεπιδίηΐηρ ἃ 
Ῥιοπηῖβε ἴο εηΐῖες [ἐπαγγελίας εἰσελθεῖν ; 
τ΄. ὥρα ἀπιέναι, ΡΙαῖο, 4οΐ., Ρ. 42] ἱπῖο 

ἰδ (.ε., οὐ 8) τεβῖ, δὴν οὗ γοὺῦ (ποῖ 
ἡμῶν) 5ουϊά ἔδπον ἴμαὶ ἢε ἢδβ οοπιὲ ἴοὺ 
Ἰαῖε ίος ἰ; δοκῇ ὑστερηκέναι. ΟΥ̓ ἴῃεβς 
ννογάβ ἔβεῖς ἀτὰ [ἔγχεα ᾿ηρυ ϊβεοδ! ν ροβ- 
βἰ0]6 ἰγδηβδιϊοηβ. 

τ. 58που]ὰ βεεπὶ ἴο ἴᾶνα (Δ]]1δη ββοτγι, 
2. ϑβου!ὰ Ὅς Ἰἰυάρεἀ ἐο δᾶνε (Δ) 16 α 

βὨοσγί. 
3. 58Βουϊὰ {πιηκ τπᾶὶ δ6 πῶβ (αἱ !εα 

Βῃοτγί οἵ σοπῆς ἴοο ἰδία. 
Τῆε ἀγρυπιεηῖ οὐ τῃ6 ρϑββαρε ἔδνουγβ 

τῆς τπϊτά τελάϊηρ, ίοσ ἰξ αἰτηβ δὲ παρ. 
επίηρ ἴδε δεϊϊεΐ παῖ τῆς ῥσοπιῖβε ἄοεβ 
τετηδίπ ἀπά παῖ τς τεδάείβ ἅγε ποῖ 
Ῥογῇ ἴοο ἰδίες ἴο εηΐου ἰδ. “ ΟἸΟΟσΩΥ 
ἱπλαρὶπδιίοηβ οὐ ἐαίϊαγε ᾿νεσε τε ἀπιοηῖ 
τῆε Ἡεῦτεν.᾽" (Βδη 411}. Τῇθβε ρεγβε- 

»"--“--..Φ-ὦὖὸὃἣἢἣῦἅἪὸ ς-“-ὕ..------ - 



ΙΝ. 2---6. 

ὑστερηκέναι. 
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2. καὶ γάρ ἐσμεν εὐηγγελισμένοι, καθάπερ κἀκεῖνοι " 

ἀλλ᾽ οὐκ ὠφέλησεν ὁ λόγος τῆς ἀκοῆς ἐκείνους, μὴ συγκεκραμένος] 
τῇ πίστει τοῖς ἀκούσασιν. 3. " εἰσερχόμεθα 3 γὰρ εἰς τὴν κατά- « Ρε. κεν. 

παυσιν οἱ πιστεύσαντες, καθὼς εἴρηκεν, “ Ὡς ὥμοσα ἐν τῇ ὀργῇ μου, Ὁ΄ 
Εἰ εἰσελεύσονται εἰς τὴν κατάπαυσίν μου,᾽" καίτοι τῶν ἔργων ἀπὸ 
καταβολῆς κόσμου γενηθέντων. 4. "Εΐρηκε γάρ που περὶ τῆς υ (60. 1.4; 
ἑβδόμης οὕτω, “Καὶ κατέπαυσεν ὁ Θεὸς ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ ἀπὸ Ἐχοά. χχ. 

σε, εἴ 

πάντων τῶν ἔργων αὐτοῦ. 5. καὶ ἐν τούτῳ πάλιν, “Εἰ εἰσελεύσονται τχπϊ- 17: 

εἰς τὴν κατάπαυσίν μου ᾿᾿. 6. ᾿Επεὶ οὖν ἀπολείπεταί τινας εἰσελθεῖν 
εἰς αὐτὴν, καὶ οἱ πρότερον εὐαγγελισθέντες οὐκ εἰσῆλθον δι᾽ ἀπείθειαν, 

1ὟὙᾺΕς 31, 41, 114, ἃ, ε, νρ.εἸε ἰσυγώοορασμενοι ἰπ Νὴ εχερειβο δ] εἰη Βαϊ ερας 
ΜΝ εἰβ58)]; συγκεκερασμένους ἰπ 
ΠΈΚΥ, ᾿ 

Ὑπεοά. - Μορβ. ; σνγκεκραμενους 

31, ἢ ΜΒΌΕΚΕΜΡ, ἁ, ε; εἰσερχωμσθα ἰη ΑΟ, 17, 37" , νξ.» Ῥτίπγδϑ. 

ουϊεὰ ΟὨτ απ νῆο παδὰ εχρεςϊοά ἴὸ 
Βηὰ τῆε ΖΒ] αιεπὶ οὐ 411] ῥγοηγίβε ἴω 
ΟΒβι, ἰουπὰ ἴὲ Βαγτά ἴο δεϊΐενε δαὶ 
“ τρ8Ε" ν»8 δἰίδίηδθὶες ἴῃ Ηΐπι, ὙΤΒς 
ντὶῖεῦ ργοοςεάβ ἐπεσζείογε ἴοὸ ργονς ἰδδὲ 
τηῖ8. ῥγοιηῖθε ἰ8 εἴς δηὰ 18 81}}} ορςῆ. 
καὶγάρ ἐσμεν Ο᾽.. 9...“ Εογ 
ἰηάεεά να, δνεὴ 845 αἷβδὸ ἴδεν, ανε Βαὰ 
ἃ βοβρεῖ ργεδοβεά ἴο υ8." ὅγε ββουϊά 
Βᾶνε εχρεςιεὰ δὴ ἐχργεβϑεά ἡμεῖς, δυϊ 118 
Βυρρσχεββίοῃ βῆον ὕὑ8 ἔπαὶ τῆς υνσίϊεσ 
868. ἴο ΕἸ ρὨδδβίβε ελ, Τοῦυβ 88 
τὸ ἔδεσῃ ἐέ ἐς α ροϑεῤῥεὶ τἰῃαϊ ἰ5 ργεδοδβοά; 
δηὰ {πε κἀκεῖνοι, ““ ἐνξῃ 8.8 
4180 μαᾶ,᾽" ὑγίηρβ οὔὖἱὐ πε ἴδοι (δαὶ υπᾶάος 
ἴῆε ρῥγοιγίβε οὗ ἃ ἰδηά ἰπ νος ἴο τεεῖ, 
τῇς Ι5γβ}ῖεβ ψ8ο ςᾶπὶς οὔἱ οὗ Εφγρὶ 
ψεῖς Ὀτουρδς ἴῃ οοηίδοὶ ἢ τῆς τα- 
ἀεεγηὶηρ 5τᾶοε δηά ἕδνους οἵ ΟΘοά. Τῇε 
Θχργεββίοῃ τγεῆςοϊβ εἰρηίβοαπις σῆς οη 
τῃς ἵππεῖ τηεδηΐηρ οὗ δ] αοὐ᾽ 5 ρυϊάληςς 
οἵ Ιδβγῶθ] 8 δἰδίοσυ. ΤΏΘΥ σεοεϊνεᾶ τδΐ8 
τίς ῥσγογηἶθε ἰλάδη νυ Οοά᾽ 8 ἱπιεπείοη 
το ὉΪε85 ἐῃεπι, “ Ὀυὶ ἴδε ψοτὰ  ὨΙΟὮ ΠΕ 
Βεατὰ ἀϊά ἰπεπὶ πὸ ροοάᾶ, Ὀεζσαυδε ἴῃ 
ἴδοβε ψῆο Ὠεαγά, ἰξ ννᾶβ ποῖ πηϊχεὰ υἢ 
1Ατἢ ". [Εοτ σνγκεκ. δες ἰῇε Ῥλαεάο, 

. 954. Τα δοουβαῖϊνε ἰ8 Ὀεδὲ αἰιεβιεὰ 
8δε6 οὐ ο 2] ποῖἊ), δυΣ τῆς δεηῆβε “" ποὶ 
ταϊχεὰ ὃγ [δι ἢ ἴῆοθε 8ὸ Βεαγά," 
ἦν... Οαἱεῦ δηὰ ]οβῆυα, ἰβ πιοδὲ ἱπὶ- 
δι θαρις.] Βεϊϊεῖ, τῆεπ, ἰ8 Ὄνεσυιβίησ. 
Ὁ ρΡιοοῦ οὐ Ψῃϊς ἢ οὖσ οννῶ εχρεγίεηοβ 

ΤΏΔΥ ὃς οἰϊεά; “ος ψε ἂτε «ηἰοτίπρ 
ἱπῖο ἴδε τεβῖ, γε Ψῃοὸ δᾶνς Ῥεϊϊενεά "" 
ΤὨΐδ οἴδυδε οοπῆγπιβ ῬοΙΒ τὰς δίδίε- 
τηεηῖδ οὗ ἴ86 Ῥγενίουβ νεῖβε: “᾿νε Βᾶνθ 
ἴδε Ῥεοχγῖδε 85 ΨῈΪ] 8 ἴπεγ,᾽" 7207 νε αγέ 
σηίεγίηρ πο πε γαβὲ [ποῖϑ δε οι ρῃδιῖς 
Ῥοδίτίοη οὗ εἰσερχόμεθα); Δηά “ (πα 
νοσὰ ἐλ] τπεπὶ 8ε οὗ {δεῖς ἰαοὶς οὗ 

ξαὶ τα," γον ἴξ ἴδ ουσ ἔΔ 1} [οἱ πιστεύσαντες) 
ΨΙΟὮ 18 ΟΑΥΓΥΙΠΡ υ8 ἰηϊο (ἢς τεϑὲ. Τῆΐ8 
ἔλοι δὶ ννὲ δγεὲ δηϊεγίηρ ἱπ Ὁν ἔδίτῃ ἰ8 
ἴῃ δοοογάδπος υνἱἢ τῆς υτΐεγαηος αυοϊεὰ 
Δἰτεδλν ἰῃ ἰϊϊ, 1χ, καθὼς εἴρηκεν, Ὡς 

. 601 ΒΑΓ ἰῃ ΤΥ νντδῖῃ, ἴῃς; 
ΒΠ24,] ποῖ δπῖεσγ ἱπίο τὴν τεβῖ, ἀπβουξὰ 
τῆς ννογκβ ννεῖς ἢπίβῃεά ἔγοπιὶ ἴῃς ἔουη- 
ἁλιίίζοη οἵ ἔς ννοτ]ὰ ". Τῆΐβ ηαυοιϊδεοι 
οοπῆστηβ ἴῃς ἤσβὲ οἴδιιβε οὐ ἴἢς νέζβε. 
Ὀεσδυθε ἰἴὲ ργονεβ ΝΟ (Βίηρ8.: ἔτεϊ, τμδὲ 
αοά μαεαὰ ἃ τεβῖ, δπὰ βεοοπά, ταὶ Ης 
ἱπιεπάεά τὶ τη βπουϊά γεϑὲ νυν Η τὰ, 
Ὀεζαυβε ἰξ ννᾶβ “ἷπ Ηἰ8 στδῖμ," ᾿υβι]γ 
ἐχοϊιεὰ ἀραΐίηβι ἴδε ὑπρεϊϊενίηρ ((,. ΠΗ 
9, 10), ἰπαὶ Ης βννᾶσε ἔποὺ βῃπουϊά ποῖ 
εηίεσς ἰη. Ηδὰ ἰξ ποῖ δεεὴ ἀοά᾽ β οτ ρίπαδὶ 
Ῥυζροβα δπὰ ἀεβίσε ἴπᾶὶ πιοη βδουϊά 
δηΐες ἰηῖο Ηἰβ τεϑὲ, ἴξ ςου]ᾷ ποῖ ὃς βαιά 
τῶλις “ἢ ψ γαῖ " Ης οδχοϊυδεά δβοπιε. 
Τβεῖς ἔδίϊυσε ἴο βεουζε τεβῖ 'νὰ8 ποῖ ἄυς 
ἴο ἴδε ποη-εχίβίεπος οὗ δὴν τεβῖ, ἴοσ 
Οοάβ νοῖκβ ψεῖεὲ βηϊβῃεά ψνῆεη τῃ6 
τνρεὶά τνῶβ ἰουπάεά. ΤΐΒ αραίῃ 18 οοη- 
Βιτωεὰ ὃν ϑεείριυτε, εἴρηκεν γάρ 
πον, υἱΖ., ἰῃ Οεη. 1]. 2 (“"ἡ. Εχοά. χχ. 1ὶ, 
Χχχί. 17), πεῖς ἰξ 18 βα:ἃ παῖ αἴϊεσ (88 
εἷχ ἄδυϑβ οἵ Ἵγεδιίίοη αοά τεβιοᾶ οὐ ἴπε 
δενεηῖῃ ὅδγ ἴτοπι 41} Ηἰβ νψοῖκβ. Τδδὲ 
Οοὰ [28 ἃ τεβδὲ ἰ8β δἷδο βιδίεά ἴῃ ἴῃ6 
τἰπεῖν- ΒΔΕ; Ρβδίπη, ἔοσ ῃεβε ψγψογάβ “ {πεν 
8.81} ποῖ επίεσ ἰηΐο τὴν ταδὶ" Ῥγονὲε ἴπδὶ 
Αοά μὰ ἃ τεβιέ. Τὴ επαρῃδβὶβ ἰῃ (ἢ 8 
βεοοηὰ υοίδιίοη (νεῖ. 5) ἰ8Β οη ἴπε ψοσὰ 

ΜᾺ 6. Τῆε ντίϊεγ ἢονν, ἴῃ νν. 6.0, 
ξαῖμοσβ ἃρ ἴδε ἀσρυπηεηῖ, ἀπά γεᾶο 68 18 
ςοποϊυδίοη πὶ ἃ Θαρθδιίβπι ταπιαὶπβ ἴοσ 
Οοά᾽β ρεορῖε. Τῶε δγρυπιεηὶ τὶ εΗ͂Υ ἰ8, 
Οοὰ Βᾶβ ργον! ἀδὰ ἃ σεβϑὲ ἴοσ πηδῆ δηὰ ἢ88 
Ῥτοπιιϑεὰ τὲ το τ επ|. ΤῊϊ8 ᾿σοπιῖβα νγᾺ8 
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εἰ, 7,15: 7. " πάλιν τινὰ ὁρίζει ἡμέραν, “Σήμερον, ἐν Δαβὶδ λέγων, μετὰ τοσ- 
Ῥε.χεν. 7. 

οὔτον χρόνον " καθὼς εἴρηται,. “ Σήμερον ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκού- 

σητε, μὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν ᾿᾿. 8. Εἰ γὰρ αὐτοὺς Ἰησοῦς 
κατέπαυσεν, οὐκ ἂν περὶ ἄλλης ἐλάλει μετὰ ταῦτα ἡμέρας - 0. 

ἄρα ἀπολείπεται σαββατισμὸς τῷ λαῷ τοῦ Θεοῦ. 10. ὁ γὰρ εἰσ- 
ελθὼν εἰς τὴν κατάπαυσιν αὐτοῦ, καὶ αὐτὸς κατέπαυσεν ἀπὸ τῶν 

1 προειρηται ἱπ ΜΑΟΌ Ἔ"Ρ, ἁ, ες, ἢ, νξ.» Οορί., Αγ, ; εἰρηται ἴῃ ὈΞῈ "ΚΙ. 

ποῖ Ῥεϊϊενεά ὃν ἴποβε ννῇο ἔοσπιεσὶν πεαγά 
ἐξ, ποτ μοι νγ88 ἰξ ἐχῃδυβιαὰ ἴῃ της Ὀτγίηρ- 
ἰηρ ἴῃ οἵ ἴδε ρεορίε ἴο ὕδπᾶδᾶη. Εὸγ πδὰ 
ἰτ δέξῃ 80, ἴξ οου]ὰ ποῖ πᾶνε ὕδεη τοπενγοά 
Ἰοηξ δίϊεσ, 88 ἰξ ινᾶ8. [τ τειηδίηβ, ἴπογα- 
ἔοτγα, ἴο Ῥ6Ὲ πον δη)ογεά. “5ϊηςε, ἴπεγε- 
ἴοτα, ἴξ γεπηδίπβϑ ἴδδὲξ βοπὶς οηῖος ἰηῖο ἱξ 
δηά τποβε Ψο ἰογπιεγῖν μβεαγά τς σοοά 
ὍΕνΒ οὗ ἔπε ῥγοπιίβε ἀϊά ποῖ επίεσ, οὐνηρ 
ἴο ἀϊδοδαάϊεποι." ἀπολείπεται, ἴπετα 
τεπιδίη8 ονεῖ 85 ποῖ γαῖ [Ὁ] ]1εἅ. [ἢ ν, 9. 
σαββατ. ἰ8 τῆς ποπιίπηδῖννε, πεῖς τινας 
εἰσελθεῖν πιὶρῃι Ὀς σοπβίἀετεά ἃ ποζηϊηᾶ- 
εἶνε δὰϊ ἰτ ἰ8 Ὀεϊῖετ, ψΠὩ Νιΐεδυ (256), ἴο 
οοπδῖσυς ἰξ 848 δῃ ἱπιρείβοπδὶ νεγρ ἔοἱ- 
Ἰοννεά Ὁγ ἂπ ἱπβηϊῖνε. Ετοπὶ ἴδε ἐδοὶ 
τῃδι τῆς οὔεν οἵ τῆς τοϑὲ μά Ὀδδϑῆ πηδάδ, 
οὐ ἴῃ ργοπηῖβε φίνεη, “ἰϊ ταπιδίπδ " τῃδιὶ 
Βοπὴς (πιι.51) επῖεσ ἰθ. Βυῖ ἃ βεοοηὰ ἕδος 
Αἶβο ἤογπι8 ἃ Ῥγαπηβ8 ἱπ ἔπε δερυπιθηῖ. 
υἱκ.: τῆδϊ τποβε ἴὸ νοπὶ ἴδε ῥτγοπιῖβα 
διαά (οστηοεῖν θεεη πιδὰς ἀϊά ποῖ δηΐεσ ἰῃ ; 
τηογείοσε, ονεσ ἀπά ἄῦονε δπὰ Ἰοηρ δῆε 
(μετὰ τοσ. χρόνον) ἴπε οτίρίπαὶ ργοοΐα- 
πλδιίοη οὗἨ τἢϊ8 ροβρεὶ οὗ γεβῖ, Ἄνθῇ ἰπ 
Ῥανίἀ᾽ 8 {ἰπῆς, δραὶπ (πάλιν), αοά δρ- 
Ροΐπίβ οὐ βρεοίβεβ ἃ Ἵεζγίδίπ ἀδὺ (τινὰ 
᾿δρίζει ἡμέραν) βαγίπρ “ Το- αν". ΤῊΪδΒ 
Ρίονεβ ἴπαῖ ἴῃς οὔτ ἰβ νεῖ ορε, [παῖ ἴΒς 
βέρσιες μοϊάβ ροοά ἴῃ αν 8 εἰπια. 
Ὧς ννοτάὰβ αἰγεδάν αυοϊεᾶ (καθὼς 

προείρηται) ἔτοπ ἴδε οσἷἢ Ρβαὶπὶ ργονα 
τηϊ8, ἴον τΠῈῪ τυπ, “ Το-ἄλν, ᾿ξ γε πεᾶσγ 
Ηἰ8 νοῖςε," εἰς. Ταν ργονα δὶ δῆγ 
ταῖς ἴπδὶ ἴπς ροβρεὶ οἵ γεβϑὲ ννᾶβ ποῖ 6χ- 
μαυδίεά ΌΥ [πε εηίγαπος ἱπῖο σπᾶδη 
υἀπάετ Τοβῆυδ, “ ἔοσ 16 ]οβῆυα πδὰ ρίνεπ 
ἴπεῖη τεβῖ, αο νουἱὰ ποὶ δἴτοσ 118 βρεαδὶς 
οὗ ἀποῖμπεσ ἀδυ᾽. Τῆς νντίϊες [δ Κεβ ἔοσς 
δταηιεὰ τῆι τῆς “ Το-ἀδγ" οἵἉ ἐῃς Ῥβαϊπὶ 
εχίεπάβ το ΟΠ τί βείδη εἰπλεβ, νμεῖδος ὃς 
οδυβε οὗ ἴῃς [ἰδ (νεῖ. 12) ἱπαὶ ἰ8β ἰπ 186 
Ψοσά οὗ ργοπιίβε, οσ θεσαυβε 86 τεῖεσ- 
ἐπος ἰπ ἴῃς Ῥβαΐπιὶ 18 Μεββίδηϊς. “τη 
“νοΐος᾿᾽ οὗ αοἁ νΠίοἢ 8 " Ὠεαγά᾽ ἰ5 Ηἰβ 
νοΐοα βρεακιηῷβ ἴο ὺ8 ἰη Ηἰ5. ὅοη (ἰ. τὴ 
δηὰ τἢϊ18' Το- αν ἰ8 "ἴῃς ἐπὰ οἵ ἴῆε8ε 
ἀδγβ᾽ ἱπ πο ἢ Ἧς ΠΔ8 βροκὲη ἴὸ ὺ8 ἱπ 
Ηἰἴπι, οη ἴο ἐῆς τἰπα νῆεη Ηε 5841] οοΐης 
δραὶη (1. 13). ἴῃ εἴεοι αοὰ α8 θεδη 

“Βεαγά᾽ βρεαίκίηρ οὐἷγ ὑνίοα, ἴο [δγδεὶ 
δηά το υ8, ἀπά ψμαῖ Ηες δδβ βροκεῃ ἴο 
Ῥοιϊἢ 848 Ὀεθη ἴδῃς β8ᾶπιε,---ἴῃε ῥτογηΐβα οὗ 
επηιετίηρ ἱπίο Ηἰβ γτεβῖ. [βγϑαὶ σᾶπγε βῃογί 
οἵ ἰξ τηγουρῇ υὑπδεϊεῖ; ννὲ ἀο επίεγ ἰπῖο 
ἴδε τεϑὶ νῃο δεϊϊενε (ἰν. 3)" (αν βου). 
Αἱ 811 ενεηῖβ, ἔπε σοποϊ υβίοη υπἢεβί(δ- 
εἰπ ον [Ό]]ονν : “ ΤὨετγείογε πεσε γεπιαΐηβ 
ἃ ϑαῦδδιἢ- εβὲ ἴοσ πε ρεορίβ οἵ ασοά᾽". 
ἄρα ποῦ βῃ οἔϊεη βιαπάϊηρ ἢτβί ἴῃ ἃ βεη- 
ἴδποα ἰπ ΝΙ͂Τ. καπτρβα ξεμάρλς επύλεν 
οοουρΥ ἴπδῖ ρίδοδ. τισμός, ᾿Βουρῇ 
ἔουπά Βετα ΙΝ ἴῃ ΒιδΙςαὶ Οτεεῖς, Ἡβο νι 
πῃ ΡΙυϊΑτο ἢ ἰρε ϑηῤεγείέ, ο. 3). ὙΤῆε 
νετῦ σαββατίζειν οσουτβ ἰπ Εχοά. χνί. 30 
δηὰ οἴποῖ ρίαοςβ. Τῆς ποτγά 15 Βεγα δπι- 
Ρίογεά ἴῃ ργϑίδιεπος ἴὸ κατάπαυσις ἴῃ 
ογάες ἴο ἰδεπειέν ἴῃς ταδὶ ὑσοπηϊβεά τὸ 
Οοὐ᾽β ρεορῖς ψὰ ἀπὲ τεϑὲ επ)ογεά ὉΥ 
Θοὰά Η:πιβεῖξ οα ἴῃς ϑαῦθαιῃ οὐ ϑενεπιῃ 
αν. [80 Ὑβεορῆγϊίδςι, ἑρμηνεύει πῶς 
σα ατ. ὠνό; τὴν τοια! κατά- 
πανυσιν" διότω κα φησὶ, καταπαύομεν καὶ 
ἡμεῖς ἀπὸ τῶν ἔργων τῶν ἡμετέρων, 

ἐρ καὶ ὁ θεός, καταπαύσας ἀπὸ τῶν 
ἔργων τῶν εἰς σύστασιν τοῦ κόσμον, 
σάββατον τὴν ἡμέραν ὠνόμασεν.) Το 
ἐχρίδίη δηὰ Ἰυβιν (ες ἱπιτοδυςοπ οὗ 
τ 18 ψοτά, ἴῃς ψτίτες δά 5 ὁ γὰρ εἰσελθὼν 
“810 δὲ 8δ14, 1 ολ]1} ἰὲ ἃ ϑαδθαδιίβπι, 
δεσαυδβε ἰξ ἰδ ποὶ δὴ ογάϊπαγυ γεβῖ, θυῖ 
οὔς Ψηϊ ἢ ἤπάϑβ ἰτ8 ἰάεαὶ δη ἃ δοῖυδὶ διὶ- 
ΒΙπιεηι ἴῃ αοά᾽ δ οννη ταβϑῖ οη πε ϑενεπιῆ 
θαυ. [τ ἰβ ἃ ϑαδδαιίβπι Ὀεοδυβϑε ἴῃ ἰΐ 
Οοὐ᾽β ρεορὶς γτεδοῖ ἃ ἀεβηπίιε βίαρε οὗ 
δια ππλεηξ, οἵ 5αιϑέδοιογι! Υ δοοοτηρ  βῃεὰ 
ΡῬυζροβε, 85 αοά Ηἰπιβεῖξ ἀϊὰ ἤθη ογθα- 
τίοη ννᾶβ8 βηϊβῃεά, ὁ γὰρ εἰσελθὼν, ννῆο- 
ἐνεῦ ὯΔ8 επίεγεδ, ποῖ ἴο Ὀε τεϑβιτίςϊ ἃ ἴὸ 
]εβυβ, 88 ΌῪ ΑἸίογτά, εἰς τ. κατάπαυσιν 
αὐτοῦ, ἱπίο αοὐ 8 τεβῖ, καὶ αὐτὸς κιτιλ. 
Βἰπηϑεῖ αἶβο στεδίεὰ ἔσοπιὶ π΄8 (δε τη 58) 
ψοτ ΚΒ 85 αοά ἔτοπι Ηΐ5.᾿ 

Τῆε ϑαϊναιίοη ννϊςἢ τῇς τες 888 
Ρτενίουδιγν ταίειτεὰ ἰο 48 ἃ ρίογίουβ ἀο- 
τηϊηΐίοη ἰβ Βεζε βροΐκεη οἵ 85 ἃ ἔεϑί. Τῆς 
βἰρηίϊίβοδπος [168 ἴῃ 118 Ῥεΐηρ Οοά᾽Β τγεϑὶ 
ὙὮΪΟΗ πῆ ἰδ ἴο δπᾶγθ. [1 8 ἴῃς τγαεϑί 
ψΜὨϊοἢ Οοά δΔ8 δηὐογεά βίηςε ἴδε σγεδιίοη. 
Ἑτοπλ 411 Ηΐβ8 ογεδλίϊνε ννοσκ αοὰ οουϊά 
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ἔργων αὐτοῦ, ὥσπερ ἀπὸ τῶν ἰδίων ὁ Θεός. 11. Σπουδάσωμεν οὖν ἃ Ἐπεὶ αἰ. 

εἰσελθεῖν εἰς ἐκείνην τὴν κατάπαυσιν, ἵνα μὴ ἐν τῷ αὐτῷ τις ὗπο- 
12. “ζῶν γὰρ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ, καὶ 

ἐνεργὴς,} καὶ τομώτερος ὑπὲρ πᾶσαν μάχαιραν δίστομον, καὶ διϊκνού- 

μενος ἄχρι μερισμοῦ ψυχῆς τεῦ καὶ πνεύματος, ἁρμῶν τε καὶ 

δείγματι πέσῃ τῆς ἀπειθείας. 
χίχ.2;6Γ. 
Χχὶϊὶ. 29; 
τ Οοτ.χὶν. 
24,25; 2 
Οον. χ. 4, 
5: Ερδ. 
νἱ. 17. 

ΤΎΕ. ἱπ ΒΑΟΘΕΗΚΕΡ ; ἐναργης ἰπ Β. 
ΣΜΆΑΒΟΗΨΡΡ οπιϊ τε. 

ποὶ ὃς βδ]ὰ το τοϑί {Π], δἴτετ ννδι οδηηοῖ 
δυῖ ἀρρεᾶγ ἴο υ8 ἃ πη οι οὗ μαζαγάβ, πδπ 
Δρρδαγεά, ἃ οἽγεδίυσε ἴθ νῆοβα ἤίβίοσυ 
Αοὰ Ηἰπηβεῖξ οου]ὰ ἤπά ἃ νοσίῃν Βἰβίοσυ, 
ΨΏΟΒς τηογαὶ ἀπά βρίγίευὶ πεεάβ τνουἱὰ 
εἰἰςῖτ τὰς Ὀϊνίπε τεβουτοεβ δηᾶ Ἔχετοῖβα 
δὶ ἰ8 ἀεερεθὶ ἰπ αοά. Ώεη τλδη 
ἈΡρεᾶσζβ αοὰ 18 βαϊιβῆβά, ἴογ πεγεὲ ἰβ οπς 
ἰπ Ηἰβ οὐνῃῇ ἱπίαρε. Βαυϊΐ ἔγοπι 118 Ὀᾶτα 
βιδίουηθηΐ οἵ {86 πιεαπίηρ οἱ αοά᾽  γεβῖ ἴΐ 
ἰ8 οὈνίουβ ἴπαὶ αοὐ᾽Β ρῬΡεορὶε πιυβὲ βῆαγε 
ἴι ψ Ηἷπι. Οὐ Β τεβὲ ἰ8 βαιϊβίδοιίοη 
ἴῃ τπδη; Ὀὰςῖ [Π18 82:ἰϑέδοιςίοη οδη ὃς ρετῖ- 
ἐεοϊεὰ οτἷγ νἤεπ πηδη ἰ8 ἰπ ρεγίεςι παγ- 
τον ἢ Ηϊπ). Ηἰδ ταϑὲ ἰ8 ποῖ ρεγίεοι 
{1 τον τεϑὲ ἢ Ηἱἰπι. Τηὶβ ΠΙΡΉΪΥ 
δρίγιταδὶ σοποεριίοη οἵ βαἰνδιίοῃ ἰ8 ἰη- 
νοϊνεά ἴῃ οὐγ Αὐἰποτ᾽β ἀγρυπεπί. ΟΥῚ 
πε ρσταηά ραββαρεοῦ Οοὐ δ εδι 'η ΡῃΙο, 
Ῥε Ολεγμδίνι, ο. χχνὶ., δπὰ αἷΞο Βαγηδῦδς 
χν., 866 4180 Ηυρἤεβ᾽ ΤὰἼε ϑαῤῥαίἑεαὶ 
Ἀεεί ο7 Οοά απά Μαη. 

νεῖ. τὶ. ὙΥΤδς εχποζίδιίοη ἰοϊΐοννβ 
τδίυγα! ν, "μοὶ 8 ἔπεα π᾿ ΘΑΣΠΟ ΒΟΥ βιγίνα 
ἴο δηἴεσγ ἱπίο παῖ τεβί, ἰεδὲ δῆγοης [4]] 
ἴῃ τῆς βάπηε Ὄχατηρὶε οἱ ἀϊβοδεάϊεηςε "᾽᾿, 
ὙΠε οχδρὶο οἵ ἀϊδβουεάΐϊεπος νψγᾶ8 ἔπαὶ 
ἕινεπ ὉΥ ἴδε υνἱϊάετπεββ ρεηογαίίοη δηὰ 
αν ἂτα ννᾶγηδά ποῖ ἴο [411 ἰῃ ἴῃς βᾶπια 
ΨΆΥ. πέσῃ ἐν ἰδ σοιηπηοηΐν σοηδίστυοα 
“441}[} ἱπίο,"" δὰϊ ἴξ βεαπὶβ ργείδσα δε ἴὸ 
τεηάδγ “" (11 Ὀγ" οἵ “" ἱπ᾿"; πέσῃ Ῥείη 
υδεὰ δοβοίυἱεῖν ἃ8 ἴῃ Εοπι. χίν. 4, στήκει 
ἣ πίπτει. Μναυρδαπ 848 “ ἰεϑὲ δῆγοης 
1411 [Ὀγν ρ]δοὶπρ δἰ8 ἴοοι] ἴῃ τπς πηλεκ 
1εῖτ ὃγ τῆς Εχοάυβ ρεπεγαιίοη ". ὑπόδειγ- 
μα ἰ58 οοηδετηπεὰ ὃγΥ Ῥἢτγγηίοδυβ ψνὯο 
8ΑΥΒ : οὐδὲ τοῦτο ὀρθῶς λέγεται" 
παράδειγμα λέγε. “1η Αἰις ὑποδείκ- 
γυμι ΜᾺ8 πενεῖ υϑεὰ οχοερὶ ἰῇ ἰἴ8 
Πδίυγαὶ βεηβε οὗ σλοῖσ ὃγ ἐνιῤΙ᾽ῇ!ήεαίΐον; 
Ῥυῖ ἰπ Ἡεζοάοϊυβ ἀπὰ Χεποόρδοη ἰϊ βίρηϊ- 
8ε8 ἐο ν»ιαγὰ ομέ, Ξεἰ α ῥαξέεγπ." Ἐυϊδεῖ- 
ἔοτά᾽ 5 Ῥάγγη., ρ. 62. (. νῖϊ!!. ς οἵ τηϊβ 
Ἐρίβε]ς υυἱῖἢ ] μη χί τ. 15 ἕος Ῥοῖῃ πηδδη- 
ἱπρβ, [εἰ ἰβ υβεὰ ἱπ [4π|ὲ8 ν. σὸ ψἱἢ 
δεηϊεῖνα οἵ ἴδε τπίπρ ἴο ὕὲ ἱπιίιαιϊεά. 

ἴῃ νν. 12 ἀπά 13 ΔΠΟΙΒΕΙ͂ τεάβοῃ ἴδ 
δάδεά ογ ἀεαϊΐωρ 5ἰποογεὶν δπὰ βίγεη- 
υουϑὶν ἢ Οοά᾽ 5 ργοπιῖϑεβ ἀπ Ἔβρεςῖ δι! Υ 

Μ ἢ τπι8 οὔτε οἵ τεβι. ζῶν γὰρ ὁ 
λόγος τοῦ θεοῦ, “ἴον ἴτε Ψοτὰ οὗ 
Αοά ἰ5 1ἰνίης," ἰδὲ ννογά οὗἉ τενεϊαϊίοη 
ΨΈΪΟΝ ἔτοσῃ ἔπε ἤγβί νεσβε οὗ τῆς Ερίβε]ε 
[45 εξ ἴπ τῆ6 νντὶτογ᾽Β τοὶηὰ ἂἀπὰ ννῃοἢ 
δε Βᾶβ ἰῃ Ἵῇδρ-, ἐ., ἱν. Ἔχ ἰτεα 48 ἃ ννοτὰ 
οὗ ργοπιῖβα οἵ επίγταπος ἱπῖο Οοά β γαβϑί. 
Ἐνίἄεπεν, τπεγείοσς, ὃ ος τοῦ θεοῦ ἰ5 
"οἵ, 85 Οτίρεη δηὰ οἵπεσ ἱπιεγργεῖεσβ πᾶν 
ΒΌρΡρο εἀ, τε Ῥετιβοηδί ννοζγά ἱποδλγηδῖα 
ἴῃ ΟὨγίβι, μὰς Οοὐ᾽β οἤετβ δπὰ ργοπιίβεβ. 
Νοὲ οπῖγ ἰβ ἴπε γάρ, Πἰπκίηρ τἈϊ8. οἴαυδε 
ἴο τῇς ῥγοπγίβε οἵ τεβϑῖ, ἀεοϊβῖνε ἴογ τπ|8 
ἱπιεγρτγοιδιίοη ; δὰὲ ἴτε πηεπιίοη οὐ ὁ 
λόγος τῆς ἀκοῆς 1 νεῖ. 2 ἃηά ἴῃε ρῥτοπιίη- 
ἐπος ρίνεη ἰῃ ἴῃς οοπίεχε ἴὸ Οοάβ 
Ρτοπιῖβε πιᾶκε ἰξ ἱπιροββίθῖε τὸ τπίπκ οὗ 
δηγιπίηρ εἶδε. ΤῸ δηίοστος ἴῃς δάπιηοηὶ- 
εἴοῃ ἴο Ὀεϊΐενε ἀπά οὔεν ἴῃς ννοτά οἵ ἀοά, 
ἢνε ερὶἐπεῖβ ἂτὲ δάδεά, νυ δίς, 88γ5 
Μνεβίοοις, “ πηατκ νἱἢ ἱποτεαβίηρ οἶδατ- 
Π588 118 ροννεσ ἴο ἀεὶ νυ ἐπε ἱπάϊνίυαἱ 
8ου]. ὙΠετε ἰδ ἃ ραββαρε β8ῖερ ὉΥ βδῖερ 
ἕτότὴ τδαῖ ννὨϊο ἢ 18 πηοϑὲ ρεπεγαὶ ἴοὸ ἴῃ 
ΨΠΙΟΒ ἰ8 πηοβὲ ρεΐϑοηδὶ." [τ ἰ8, ἢτβῖ, 
ζῶν, “Πνίῃρ ᾿᾿οτ, ἃ5 ΑΟΝ΄ [28 ἱξ, “"" φυΐς κ᾽", 
ΟΡ τ Ῥεῖ. ἴ. 23, ἀναγι μένοι . . . 
διὰ λόγον ζῶντος Θεοῦ καὶ μένοντος, ἀπά 
νεῖ. 24 τὸ ῥῆμα Κυρίου μένει εἰς τὸν 
αἰῶνα. Τῆε πιεληίηρ ἰ8 ἴπαὶ [με ᾿ννοζὰ τα- 
ταλίῃ8 δῇβοδςίουβ, να! ἀπά ορεγδῖῖνε, 88 
ἱξνναβ ἤδη ἰΐ οδπὶς ἔγοπὶ ἴῃς υν}}]} οἱ αοά. 
“1 ἰβ ᾿ἰνὶηρ 848 δεὶπρ ἰηβιίποι σντῃ ἐπα 
1 οἵ [8 βουτοε ᾽᾽ (εἰ ᾿:Ζβο 8). [5 4180 
ἐνεργὴς, δεοῖϊνε, εἤεςεῖνα, 51}}} ἀοίηρ τῆ 6 
ψν τὶς ἐξ ννᾶ8 ἐριοηαξά ἴο ἀο, ο΄. 188. 55: 
τομώτερος ρ πᾶσαν μάχαιραν - 
τόμον, “ΒΔΓΡΕΙ [ἤδη τὰν τινο-εἀρεὰ 
βινοτὰ ". τομ. ὑπὲρ ἰ8 ἃ τῇοτγα ἔογοὶ Ὁ] 8 
οοτηραγαῖίνε ἴπδη τῆς ρεπίξεινε ; οὖ Πὺκς 
χνὶ. 8; 2 Ὅοτ. χὶϊ. 12. Το ροβίεϊνα 
τομός ἰ8 ἰουπά ἴῃ Ρίαϊο Τίνι. 6ι Ε. δπὰ 
εἴβεννμετε. δίστομος ἀου δ ε- πιουϊμεά, ἑ.Φ., 
ἀουδὶε-εἀρεά, τῆς βινοτά Ὀεΐηρ σοπείἀετεᾶ 
48 ἃ ἀενουτίηρ δεδβῖ, δε6ὲ 2 ϑ8π), χὶ. 25, 
καταφάγεται ἢ μάχαιρα. Α ἀουδὶε-εὐγεά 
βινοτὰ ἰβ ποῖ οχἷν ἃ πιο ἔοστηίδὸϊς 
ψΨεδροη ἴδδῃ ἃ βἰπρὶε-εἀρεά, οἴετίπρ 1:58 
τεβίβίδπος δηὰ ἰπεγείοτς ουϊπρ ἄδερεῦ 
(ϑες ]υάρεβ ἰἰϊ. 16 ννῆεγτε Επυὰ πγαὰε ἴοτ 
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ε Ρε. χχχίϊί. 
13, 14.15) 
εἰ χχχίν. 
15, εἰ χς. 
8, εἰ 
Ἐςχχχίχ. 
11,12: 
Ἐςευδ. χν. 10. 

Βἰπη86 1 μάχαιραν δίστομον ἃ βρᾶη ἴοπβ, 
δηὰ οὔ. Ευτιρ., Η εἴεμα, 983), Ὀυϊ ἴτ 85 ἃ 
ΤΟΠΊΤΩΟΠ Βί πη] ς ἴοσ βῃαγρῃθββ ἃ8 1:1 Ῥγον. 
ν. 4, ἠκονημένον μάλλον μαχαίρας δισ- 
μον, μήν τα τῆοτα ἴμῃδη ἃ ἐνοιεοβθα 

βινοσά ; δηὰ εν. ἱ, 1:6, ῥομφαία δίστομος 
ὀξεῖα. ΤῊς δᾶπιε Ἰγδι  ραγρκὰ ἰβ υδεὰ Ὁ 
Ιβαίδῃ (χιίχ. 2) ἀῃὰ Ὁγ 8:1. Ραὺὶ (Ερῃ. νὶ. 
17); δυϊ ἀβρδοίδ!ν ἴπ ΝΥ βάοπι χνιΐ. 15, 
““ΤΒῖπς ΑἸπιΐσμεγ ννογά ἰεαρεὰ ἄοννη 
ποτὶ πεάνεη.... . ἃπά ὑγουρῃῖ τπἰπα υπ- 
ἐεϊρπιεά ςοπιπιδπάπηεπε 25 ἃ βῃδσρ δινοζὰ. 
ΤῊΙ8 ΒΒΆΓρΠΕβΒ ἰ8 [ΠΠυδέταιεὰ Ὦγ [18 ἀςτίοη, 
διϊκνούμενος ἄχρι μερισμοῦ 
ψυχῆς καὶ πνεύματος, ἁρμῶντε 
καὶ μνελῶν, Δη εἐχρτοββίοη ΨΨΠὶοἢ ἀοε8 
ῃοῖ πιεδῃ ἴῃδιῖ (ἢς ννογά ἀϊν!εβ ἴδε βου] 
ἔτοτα ἴῃς βρίγιτ, ἴῃς Ἰοἰπίβ ἔγοτι. ἴῃ πιδῖ- 
τον θαι ἰπδὶ 1 ρίετοεβ τηγουρὮ δἱ! ἐμαὶ 
ἶδ ἴῃ πιᾶπ ἴο ἰμᾶὶ ψβῖοῃ 1168 ἀδερεδὲ ἴῃ 
δὶ8 παίυσε. “1 ἰβ οὈνίουβ ἱμαὶ τῆς 
υυτϊε ἄοεβ ποῖ πιεᾶῃ δηυτ πίη ΝΕΓΥ 
Βρεοϊῆο Ὀγ εδςοἢ ἴεγηι οὗ τῆς ἐπυπηογαιίοη, 
ΜΠ ςἢ Ῥσοάσυοςβ [18 εἥεςι ᾿γ ἴῃς τῃειογίοαί 
0 11η 688 οὗ τῆς ἐχργεβδίομβ " (Ἑδιγαγ). Ἐὸσ 
τῆς εχρτεθοίοη ῳ΄. Ἑαγρ., ΗἸῤῥοὶ,, 255 
- ρον μνελὸν ψυχῆς. Βυϊ ἰΐ ἰδ ἴῃ 
ἴδε δυςοεοάϊηρ ςἴαυθε τῃμδι ἴδε δἰρηίἤςδπος 
οὗ δῖ6 ἀεβοσίριίοη ἀρρεᾶσε ; {πε '᾿νογά ἰ8 
Κριτικὸς ἐνθυμήσεων καὶ ἐνν- 
οιῶν καρδίας “Ἰυάρίηρ ἴδε οοποερ- 
Ἰοηβ δηά ᾿άεδβ οὔτε μεαγι ". Τβε ψογά 
οἵ αοά οοῃγίηρ ἴο πιεῦ ἱπ ἴδε οἴει οὗ 
ξοοά οἵ ἴδε πίρμεβε κῃ ἰεϑῖβ πεῖς τεδὶ 
εβίσεβ δηᾶ ἱπιηοδὶ ἰηϊοπιίοπβ. ὙΒεα 

{εἰἸοννβδρ ἢ Οοά ἰβ πιδάς ροβϑίδ' 6 
του σὰ Ηἰβ στασίουβ οες, ἴῃς ἰππιοδὲ 
Βεδγὶ οὗ πηδῃ ἰβ εἴτεά ; δηά ἰὲ 8 ἐη.8 Ὁ] 
ἀϊεοονετεά δπὰ ἀείεγπιιπεδ ψπεῖπετ ἣς 
ἸΓΟΪΥ ἰονεβ ἴῃε γοοὰ ἃπὰ βεςκβ ἰΐ, οἵ 
ΒὨγΙΩΚΒ ἔτοπι δοοεριίηρ ἰὶ 88 ἢΐβ εἰεγηδὶ 
Βειίίαψε. Ὑῆε ἴειπιδ ἰπ ὑοῦ (818 ἰδ 
οοηναγςεὰ Βηά ἃ 8πἰκῖπρ ἀπδίοσυ ἱπ ΡΒ Ϊο 
(θυές. ον. Ὠίὲυ. Ηαεν., ΝΡ 401)  Βεγε 
ΒΕ δρεᾶίβ οὗ αοά ὃγ Ηἰβ δνογά “"οὐϊηρ 
Δβδυπάες τῇς οοπδιϊζυαπε ραγίβ οἵ δ] 
Ῥοάϊεβ δηὰ οὐήεςιϊβ ἴῃδὲ βεεῆλ ἴο δε 
φοδετσεηῖ δηὰ υηἱτεὰ, ὙΝΏΙοΒ [ἴῃς Ψοτά] 
θείην ψβειῖεά το τε Κεεπθβὲ ροββί]ς 

δ, Πανεῖ οεᾶβεδ ἴο ῥίεσος 411 δεηβι ας 
οδ)εςῖδ, αηὰ ν ἤδη ἰξ δαβ ραβϑεά τῃγουρῇ 
ἴδεσι τὸ ἴῃς τλΐπρβ ἐμᾶῖ γε ςδὶ]εὰ αἴοπιβ 
δηὰ ἱπάϊνιβι 016, ἵβθη ἀραὶπ (πἷ8 οὐτπρ 
ἰπϑιγυπιεπὶ Ὀερὶπβ ἴὸ ἀϊνϊάς ἴμοβε τπΐπρβ 
ΨὨΙΟὮ ἅτε Τοοπίετηρίαἰοὰ ὈΥ γαᾶβοη ἰηῖο 

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥ͂Σ ἵν. 

μυελῶν, καὶ κριτικὸς ἐνθυμήσεων καὶ ἐννοιῶν καρδίας - 13. " καὶ οὔκ 

ἐστι κτίσις ἀφανὴς ἐνώπιον αὐτοῦ, πάντα δὲ γυμνὰ καὶ τετρα- 
Χηλισμένα τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ, πρὸς ὃν ἡμῖν ὁ λόγος. 

υπίο!ά δηὰ ἰπάεθοι 8 Ὁ]ς ροτιίοπβ." Οὐ. 
Ῥ.- 506. ἴῃ δἀάϊείοπ το τΠῖ8 (καὶ), τῆς 
Ἰηναγὰ ορεσζαϊίοη οἵ ἴδε ννοστὰ ἤπάβ ἰΐ8 
οουηίετρασι ἴῃ τῆ βεαγομίηρ, ἱπενίιδθ!ς 
ἱπαυϊδίειοη οὗ σαοά Ηἰπιβεῖζ νυ νυν ποτὶ 
ψε πᾶν ἴο ἄο. “Νὸὼὸ ογεδίεὰ πίπρ ἰδ 
διάάεη Ῥείοτε Ηἰπι (6 οά) θὰ 411 τπϊηρβ 
816 πδιεά δηά εἐχροβεὰ ἴο ἴε εγεβ οἵ 
Ηἰπι ψἱἢ ψ πο ψε δᾶνε τὸ ἀο." 
τετραχηλισμένα δλ5 οτεαίεά ἀϊηῖ- 
οὐ ν. τραχηλίζω ἰ8 ἃ ᾿νοτὰ οὔ πε ραπηεδ, 
τηεληΐηρ “τὸ Ὀεπά δαςοῖς ἴδε πεςῖκ " δηά 
80 ““1ἴο ονεζζοπις ". ἴΙ͂ῃ 818 βϑεπβε οὗ 
Τνετπιδείετίηρ ἰδ νᾶ5 ἴῃ ΝΈΓΥ ΤοπΊπλοη 
0866. [Ιη ΡΏΙΪ]Ο, 4.5.» πηεπ ἅγε βροκβη οἵ 88 
τετραχηλισμένοι ταῖς ἐπ᾿ ς. Τηΐδ 
τηελπίηρ, Βοννένεγ, ψίνεβ ἃ ῬΟῸΣ βεῆβα ἴῃ 
οὖς ραβϑβῶρε ψδεσςε ἰἰ 18 ἰο]οννεὰ Ὁγ τοῖς 

μοῖς. ΟὨτγγυεοβίοτ) βᾶγβ ἴπε ᾿νογὰ 
8 ἀεσινεά ἔγοσῃ ἴδε βικἰπηΐηρ οἵ απίπηα]β, 
δηὰ ὙΒεορηγίαςι, επί αγρίηρ ὑροπ τπΐ8 
ἰηϊεγργαιδιίίοη, ἐχρίαιπβ ἰδὲ ψἤση τδ6 
νἱοπηβ μαὰ τῃεὶγ (ἢτοδῖβ ουϊ, τς 5κὶπ 
νν 8 ἀγαρρεά ΟΥ̓ οπὶ τΠ6 πεοῖς ἀονντιννατάβ 
εχροβίηρ ἴξς οὔγοδβε, Νὼὸ Ἴοπβεηηδιίοῃ 
οὗ τ8ϊ6 υδε οὗ ἴῃς τννογά ἰ8 φίνεη. Ρετγίζοη- 
ἰμ8 ἴῃ ἃ ποῖς οἡ “Ἐπ, Κανγ., Ηἐςέ., χιϊ. 
58, τείεγβ ἴο ϑυεῖϊοηϊι, ψέέεί!,, χ7, Παγα 

κεἰ ἶὰ8 ἰ8 ἀεδοιϊ θεά 85 θεῖς ἀγαρρεά 
ἰπῖο Ὡς ἔοσυπι, μα! πακεοά, τυ δἰ8Β μπᾶ 
τἰοὰ Ὀεμίπὰ δἰ8β Ὀδοὶς, ἃ τορε τουπὰ δἰ 
πεοῖκ δηά ἢἰ8 ἄγεβδ ἴοση; πὰ ννὰ γε [υσί πεῖ 
τοϊά (μὲ {θεν ἀγαρρεά Ὀδοκ δί5 Ββεδὰ ὉῪ 
Ὧ158. Βαίσ, δαηὰ ἐνεὴ ρεϊςκοὰ δὶπὶ υηάεγ ἴῃ 6 
οδίη ἢ ἰἢς ροὶπε οὗ ἃ δυνοσά δ8 1ΠῈῪ 
81εὲ ψοηὶ ἴο ἀο ἴο οτγίπγίπαῖβ, (παῖ ἢς 
ταῖρδι Ἰεἴ ΒΒ ίδλοε Ὅς ϑϑεῆ δηά ποῖ δδηᾷ 
δῖ πεδά. (80, ἴοο, Εἰεηδσ, ννῆο τεῖεγβ ἴὸ 
Ῥεσγίζοηϊυβ ἂπὰ ἀρτεοβ δαὶ τῇς νοτὰ 
τοεᾶηβ γέσηῤϊπαία, νιαπὲϊεξία, δοτυπ 
4υλϑὶ οεγνίςς ἃς ἔλοίς τεῆεχα, δίχυς 
δάδο ἐπέμεμελμνι οομὶὶς ἐχῤῥοείία, σεποτε 
Ἰοαυεπάϊ αὖ [15 ρεῖί᾽ο, φαογυπὶ οαρίτα 
τεαϊπαπίυσ, πα ἱπιυδητίαπι) οσυϊοβ ἑυρίαηξ 
εἰ ἰαϊεδλπι ; αυοᾶά οπιίηΐθα8 υἱ δά 
ΒιυΡρ!οἰὰπι ἀυσςεδαπίυγ, ἀδὺ οΟἰΐπιὶ δοςὶ ἀ- 
ει." ΟΩΛ. “"5:'ς δῖυβ ραϊεατι ἰδενᾷ 
ἰεπεῖ, δἴαυς τεῆσεχα (Οεγνίος οτϑηιβ 
σδρυΐο ἔθπυβ ΔρρΙἰοδὶ εηβε. ΝΜ Ιγοὶ!, Ἐπ. 
Χ. 535.} Οετγίδιηγ (μῖ8 Ὀεπάϊπρ Ὅλοι οὗ 
τῆς Βελά ἴο ἐχροβς ἴς ἔδος ρίνθβ ἂἃπ 
ἐχοο]]εηῖ δηά γεϊενδπὶ βεηβε μετα. Τῆε τεᾶ- 
8οὴ ἴοσ ἴδυβ εἰ ρῃδβίϑίησ [Ὡς ρεπείγδι πα 
δηᾷ ἱπβογυίδοϊε ράζε οὗ αοὰἂ ἴ8 ρίνεη ἰῇ 
ἴῃς ἀεβοτίριίοη ἀρρεπάςά ἱπ ἴῃς τγεϊδιϊνα 



Χ3 τοῦ 5. 

14. ᾿ Ἔχοντες οὖν ἀρχιερέα μέγαν, 
᾿Ιησοῦν τὸν υἱὸν τοῦ Θεοῦ, κρατῶμεν τῆς ὁμολογίας. 

ἔχομεν ἀρχιερέα μὴ δυνάμενον συμπαθῆσαι ' ταῖς ἀσθενείαις ἡμῶν, 
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διεληλυθότα τοὺς οὐρανοὺς, ἴ "1. τ, οἱ 
νἱ. 20, εἴ 

15. εοὐ γὰρ νἱΐ, 26, εἰ 
νἱϊ. τ, εἰ 
ἶχ. ΣΙ, 24, 
εἰ χ. 23. 
ἀϊ. χγ; 

Ἐπ. 1ἰϊϊ. 9; Ιωυς. χχὶ!. 28; 2 (ος. ν. 21; ῬὩΪ], ἰΐ, 2; 1 Ῥεῖεσ ἰἰ. 22} Σ ὅ πεῖ: τὰ. 5. 

ἐσυμπαθ, ἰπ ΒΕΠΞΕΚΓῚΡ; 

οἴδυδε; ἰξ ἰβ ες πρὸς ὃν ἡμῖν ὁ 
λόγος, ΜὨΪΟὮ, 80 ἔᾺσ 88 ἴῃς πιεῦε Μψογάβ 

, ταΪρΒὲ πλεϑη “οὗ ψΒοηὶ ννε βρεβκ᾽ 
ἕξ ἰ. 7 ἀπά ν. 1:1, Ὀὰϊ ν᾿ δίο οὈνίουεῖν 
τηῦδὲ πεσε δε τεηάδεγοά, 85 ἰη ΑΟΥ͂.., “ ἢ 
Ψ Βοτὰ ννὰ δᾶνε ἴο ἀο," οἵ “ἢ ἡ Ποπὶ ἰ8 
οὖσ σεοκοηίηρ,᾽" οὔ, χιϊὶ, 17. 

Ἑτοτα ἵν. 14 ἴο χ. 15 ἴδε ντίϊες ἱγεδῖβ οὗ 
ἴδε Ῥηεβιδοοά οὗ ἴς ὅοη. Τὴὸ ἢτγει 
Ραγαρταρῇ δχίεπάβ ἔγοῃι ἵν. 14-ν. το, δηὰ 
12 τΠ18 ἴξ 18. βδβοννῃ (πδὶ [εϑ8 Β8 ἴῃς 
4υδ) Βοαιίοιβ οὗ ἃ ρεϊεβὲ, ἃ ς81] ἔγοπγ αοά, 
Δηὰ ἴῃε βυτιρδίῖῃυΥ ν᾿ ῃΐοΒ πιλίκεβ ἱπίεσ- 
ραβϑίου ἤεᾶσν δηά τεὰ]. Ὅῶςε ντίτετ᾽Β 
Ῥύγροβε ἰβ ἴο εποουζαρε δῖβ τελάεβ ἴὸ 
υ8ε τε ἱπιεσοεβδίοη οὗ Ομγῖβε νυ σοη- 
Βάεπος, ποινποιαπάϊηρ δεῖς βεπθςε οἵ 
βἰηδιϊπεββ. Απά Βα ἄοεβ 8οὸ ὃν σεπιϊπάϊηρ 
ἴδε τμδὲ 411} ΗΘ ρτίεβιβ αγε δρροϊπιεά 
ἴοσ τδ6 νεῖν Ῥαῖροις οἵ οἰδετίη» βαςσίβος 
ἴον 5'π, δῇ. ὁ τΠ18 οδῖςε 848 ποὶ Ὀεεῃ 
βευτηεὰ Ὁγν (πεπὶ δὲ {ποῖσ οὐνη ἰπβίδπος 
Ῥυῖ δὲ τῆς οδὶὶ οἵ ασοά. [τ ἰβ Ὀεδοᾶιβα 
Αοάἁ ἄεείτεβ ἴπδὲ βίη δι! πλθα Ὅς ὑτουρδιὶ 
ποδγ ἴο Ηἰπὶ ἐμαὶ ῥγίεβιβ Βοϊὰ οοε. Απά 
ἴδοβε ἃγε Ἵδεά τὸ οβῆος, νῆο ὃγ νἱγῖυε 
οὗ τμεῖὶς οὐνῃ ἴεμοε δὲ ργερασεὰ ἴὸ 
εηίες ἱπίο οοσγάϊδὶ βδυτραίῦν ἢ τδς 
βίππες πὰ μελσο  βεεὶς τὸ ἱπίεσοεάς ἴος 
δία). ΑἹ! τ 18 Βοϊάβ ἰσὰς οὗ Οῃσγίει. Ης 
ἰδ Ρχίεβὲ ἰῃ οδεάϊεπος ἰο Οοά᾽Β «8]]. 
Τδε οπῆςε, δδ Ης δαὰ ἰο ΕἸ] ἰξ, ἰηνοῖϊνεά 
τυ ἢ (μδὶ τνγᾶβ τερυρπαπὶ, ΨΝΙὮ βἴσοπρ 
οεγὶπρ ἃπά ἰελτβ Ης βδγαηκ ἔσγοπὶ ἴδ6 
ἄἀεδῖδ ἐμαὶ ννὰβ πεοεβδᾶσυ ἴο τῆς (16]- 
τηερηϊ οὗ Ηἰδ υποϊίοη. Βυὲ Ηἰβ γοάϊγ 
οδυκίοη Ῥγοτηρίοα 45 Ηἰβ υἱεϊπιδῖς ῥὑγάγεσ, 
τιδῖ (ῃε ν}} οἵ τῆε Ἑδίμες δῃηὰ ποὶ ἯΪδβ 
ον ῃ ταῖβδὲ θὲ ἄοπε. Τῆυβ Ὀγ ἴδε τπΐπρβ 
Ης 5βυδετεᾶ Ης ᾿εαγηθὰ οδεάϊεποςε, δηᾶ 
Ῥείηρ ἴῆυβ ρετίεςϊεά δεοᾶπὶς ἴῃς αὐΐμος 
οἵ εἴεγηδί βαϊναϊίοη ἴο 411 (δὲ οὔεγ Ηἱΐπι, 
ειεειεὰ πὰ ρῥγοοϊαἰπιεά Ηρ Ῥχίεδὲ ίοσ 
τος δίϊες ὮΞ οσάες ΘΓ Με οὨίζεάεκ. 

Ἐτ. 14. "Ἔχοντες ...“Ηδλνίη 
ἴδεη ἃ στεδὶ ΠΙρὮ ργίεδι νῆῸ [88 πὲ! 
ἰδγουσῃ τε μεδνεηβ, ]εβϑὺβ ἴὩε ϑοπ οὗ 
Οοά, Ἰεῖ τ5 μοϊὰ ἔδλβεὲ ουὖῦ Ἴοπίεβδίοη." 
οὖν τεβυπηεβ ἴῃς ἰχαὶη οἵ τπουρῆς βιασίεᾶ 
δὲ 111. Σ, νῆοσα τς τεδλάεσβ νεσα εη]οίπεὰ 
ἴο ςοπείάες τς ΗἰὮ Ρείεβε οὗ ἐμεῖς οου- 
{εββϑίοθ. Βυὶ οὐ ννεῖβαδ δπάὰ Κυβεῖ. 
μέγαν ἰδ πον αὐάεά, 25 ἴπ χ. 21, χἱϊὶ. 20, 

σννπαθ, ἴῃ ΑΒΟΘ Ἢ. 

τπδὲ ἘΠΕ πιᾶν ἔπε ταῖπες μοϊὰ ἕδϑὲ (ἢς 
ςοπέεββίοη ἵππου νγεῖς ἴῃ ἄδηροσ οὗ Ἰειπρ 
ἔο. ΤὨε μέγαν ἴδ8 εχρΙαἰπεὰ ἀπά Ἰυβιϊβεὰ 
Υ ὕνο ἐεδίυγεβ οἵ τηἷ8 Ργίεδι : (τ) Ηξε 

888 ρδβϑβεά τπγουρὰ ἴἢ6 ἢεᾶνεπβ δπά 
επίετεὰ τυ [86 νεγῪ ργεβεῆος οἵ αοά. 
Ἐος διεληλ. τ. οὐρανούς ςλπηοῖ τηεδη, 88 
Οαἰνίη τεπάθσβ “ φυΐ ςοεῖοβ ἱπρτεβδι8 
εδὶ ". ΑΒ ἴδε ἄδσζοηις Ηἰρὰ Ῥγίεβι ραββεὰ 
τῆσουρ τῆς νεῖ, οὖ, δβ Οτοιίυβ δπὰ 
Ολγρζον βυρρεβὶ, ᾿σουρῃ τΠ6 ναζίουϑ 
ἴοτε οουγῖβ, ἱπίῖο ἰξς Ηο]εβὲ ρίδος, 850 
1818 στεαῖ ΗἸ ΡὮ Ρχίεβε δά τδγουρἢ 
ἴδε Βεᾶνεπβ δπὰ ἀρρεδζεὰ δπιοηπ εἴεζηδὶ 
τοδ ἶε8. 80 τδᾶῖ τῇς νεσὺ δὔβεπος οὗ 
ἴδε Ηἰρῃ Ρχείεβε  Βῖο ἢ ἀερτγεββεά τβεπὶ, 
ΨΜΔΒ ἰἴ8ε} διϊιεὰ τὸ δβισεησίμεη [δίτἢ, 
Ηε ν»88 δὐϑεπῖ, Ὀεσδυβε ἀεα!ηρ ἴῃς 
Πνίπς Οοὐ ἱπ «πεῖς Ὀεδα!. (2) Τῆς 
βεσοπά τηλιεΐ. οἱ Ηἰβ ριεαΐῃεββ ἰ8 ἱπάϊ- 
οαἰεὰ ἰῃ ΗἰἾἶβ ἀεδίρηδίίοη ᾿Ιησοῦν τὸν 
νἱὸν τ. Θεοῦ, [6 Ὠυτηδη πᾶπιε βιρρεβῖ- 
ἱπᾷ Ῥεπεςὲ υηάεγβίδηάϊηρ Δπὰ βυτηρδῖῃυ, 
τῆς Ὀϊνίης ϑοπδδΐρ δοςερίδηος νἢ τῆς 
Ἑδιδες δηά ργε-ετηίπεης ἀϊρηίγ. κρατ- 
ὦμεν τ. 4. “Ουτγ οοπξεββίοη " 
αἰ πλάγι γ οὗ [Π18 στεαῖ ΗἸρῇ Ρχγίεδβι, Ὀυὲ 
ἐν ἱταρ!!οδιίοη, οὖς Ομεϊβιίαη οοπίεβϑίοη, 
ς΄. αἱ. τ. 
ὅν: 15. Οοπβιτηδίίοη Ῥοΐ οἵ ἴδ 
εροουκαβεμιςοῖ οἵ νεςσ. 1:4 δηὰ οἵ {πὸ ἕδος 
οὐ ΜΒϊςἢ ταὶ ἐποουταρσεπΊεηϊ ἰδ ἑουπάεά 
ἰδ σίνεη ἱπ τπὲ δισῖμει ἰάεα: οὐ 
ἔχομεν . .. “ἴοτ ΜῈ Βᾶνε ποὶ ἃ δὶ β 
Ῥείεβι (πὶ οαπποὶ ὃς ἰουςμεά νυν τῆς 
“δε πρῷ οὗὐἩ οὖς ἱπβεσηϊτεβ, θυϊ δδ8 Ῥεεη 
ἴεπΣ ἷπ 811 ροΐϊπὶβ ᾿ἰκεῈὲ ᾧ8, ψἱδους 
βίη". Ηε τερεὶβ δὴ ἰάεα ψῃῖομ τιίρδὲ 
Βᾶνε ἐουπὰ επίγδμος ἱπίο {πεὶγ πιϊπάβ, 
τηλὲ λη δὐρϑβεηῖ, μδάνεηὶγυ ῥσίθβε τηϊρῃς ποῖ 
Ὅς δ0ϊ]ε ἴο βυπιραιῃίβε. Συνπαθέω [τὸ 
ὃς ἀϊδεϊηρσυϊδῃεά ἄοπὶ συνπάσχω νν»ῃϊο ἢ 
Οὐσυτβ ἰῃ Κοπ,. νἱϊϊ, 17 δηᾶ στ (ον. χίϊ. 
26, ἀηά πηεδῃ8 ἴο βυῆεῖ Αἰοπᾷ φῇ οηα, 
ἴο βυῆες ἴῃς βδτὴς 1118 258 ἀποίδεσ] πιθδῃ8 
ἴο ἔεδεϊ ἴοσ, οὔ βυτῃρδίῃίβεα ἢ, πὰ 
Οοουτβ 8180 ἴῃ χ. 34, ἀπά ἰβ ρεουϊατ ἰπ 
Ν.Τ. ἴἰο 118 ψτίίες Ὀυϊ ἑουπά ἴῃ Ατβίοεϊς, 
Ιϑοοσαίεβ δηά Ῥ᾽υϊδιςῃ, δηὰ ἰπ ἴῃς ἰουςἢ- 
ἱπρ εχργεβδϑίοπ οὐ “ες οὔ Ῥαμί αμάὰ 
Ταολία, 17, ὃς μόνος συνεπάθησεν πλα- 

νῷ . 7]εβθὺ8 ἰβ αἷς ἴο βυπὶ- 
Ῥαϊηίϑε ἢ ταῖς ἀσθενείαις ἡμῶν “οὖς 
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Ὁ χαῖρ, εἰς, πεπειρασμένον δὲ κατὰ πάντα καθ᾽ ὁμοιότητα, χωρὶς ἁμαρτίας. τό. 
οτ.ν. 

2,25: 
Ερᾶ. ἱϊ, 
18, αἱ ἐἰϊ. 12. 

ἱπβγγη εἶς 8,᾽" τ[ἢ6 ννεα κῆεββαβ Ὡς υηάετ- 
ταῖης οὖσ τεβιβίδπος ἴὸ ἱεπιριδίίοθ δηά 
τηᾶκε ἰτ ἀϊβῆςσυϊς το Βοϊά ἔδϑε οὖυγ οοη- 
εββίοπ : ποτὶ ννδακπεββεβ, τδμεγείοσς, 
τῃουρῇ οὔϊεη ἱπιρ!ςλιεὰ ψνῖϊῃ ΡἈγδίοδὶ 
ΕΆΚπεβδεβ. [|εβὺ8 οἂπ ἔξεὶ ἴον ἴῃεβε 
δεοδυδε πεπειρασμένον κατὰ πάντα καθ᾽ 
ὁμοιότητα, Ηε 48 Ὀεεη ἰεπιριςἀ ἴῃ 
811 τεβρεοὶβ 8ἃ8 ΨῈ ἅσε. κατὰ πάντα, 
οἰλββίςδὶ, “ἰῷ 411 γεβρεςῖβ," οἱ ὙΝν εἰβίείπ 
Ου Αείς χνὶΐ. 22; ἂἀπὰ Ἐναρτίυβ, ν. 4, οὗ 
ΟὨσίβε ἱποδγηδῖς, ὁμοιοπαθῆ κατὰ πάντα 
χωρὶς ἁμαρτίας, ε΄ 1ἴ. 17. καθ᾽ ὁμοιότητα 
ΤΩΔΥ ΕἰἴΠΕΙ πιεδη “ δοςογάϊηρ ἴο ἴῃς {{Ἀκ6- 
πεδ8 οἵ ουγ ἰεπηρίδιϊοηβ,᾽" οἵ, “ ἴῃ δοοοτά- 
δῆςε ἢ ΗἰΒ ᾿ἰκεπεβ8 ἴοὸ 8". Τῆα 
Ἰλιϊεγ 18 ργείεγαθις, Ὀεϊηρ πιοβὲ ἰῇ ἀρτεε- 
ταεπὶ ἢ ἰἰ. 17. 850. Ὑπεορῆγίδοϊ, 
καθ’ ὁμοιότητα τὴν ἡμετέραν, τοντέστι 
παραπλησίως ἡμῖν, ο7΄. Οεη. ἱ. ΣΙ, 12; 
ἀπ4, Ῥῃϊο, δὲ Ῥγνοΐμρ., ο. 9, κατὰ τὴν 
πρὸς τἄλλα ὁ τα. Ἵπμε νντῖϊοῦ 
ΜΙ5ΠεῈ8 ἴο ρῥγεοίυάς τῆς σοπιπίοη ἔβπου 
πὶ ἴπετα νᾶ8 βούῶε ρεου αγιγ ἴῃ [6808 
ΜὨΙΟῆ τρδάς ΗἰἴἝβ ἱεπιριδιίοπ ὙὙΒΟΪΙῪ 
ἀϊδετεηε ἴτοπὶ οὐτθ, ἴπδὶ Ης ννὰβ ἃ 
ταλιϊεὰ οπαπιρίοη εἐχροβεὰ ἴο ἰοὺ ἄττονβ. 
Οπ {δε οοπίγαγυ, Ης [88 ἔεϊξ ἴῃ Ηἰβ8 οννῃ 
ςοηπβοίουβηεββ ἴῃς ἀἰϊῆουν οὐ δείηρ 
τι μιεουβ ἴῃ τη 5 ᾿νοτὶὰ ; Ὧδ8 ἔεϊξ ργεββίηρ 
ρου Ηἰπλδεὶ ἢ τῃς τεᾶβοηβ δηὰ ἱπάυςε- 
τρεηῖβ παῖ ἱποίιπα τῆεη ἴο Ἵοἤοοβε βίῃ 
θαι ΠῸῪ πᾶν ἐβοᾶρε βυβετγίηρ δηὰ 
ἀδδλιῃ ; ἰῇ ὄνεγυ ρασὶ οὐ Ηἰβ πυπιδῃ οοη- 
διϊτυτίοη μα8 Κπονῃ ἴῃς ρδίη δπὰ ἼἿοηῆϊος 
ἢ ὙΠ οἢ. δίοπα τεπιριαιτίοη σης ὃς 
Ονεγοοιηδ ; ΠΔ48 ὕδεη 80 ἰειηριεὰ τΠδὶ 
δαά Ης βἰπηςὰ, ΗἊ νουϊά βανε δὰ ἃ 
τῃουβαπάξοϊά Ὀεϊες ὄχουβα ἰδδη ὄνεῖ 
πὰρ δαά. νεη ἱπουρῃ Ηΐ ἀϊνίπὶτν 
ΤΛΔΥ ἤδνε δπϑυγσεὰ Ηἰἴβ (τἰυτηρῃ, Ηἰ8 
τεπιριδιίοη Ψγ88 ἴγσυς δπὰ οουϊά οηἷγ ὃς 
ονδίσοπις ὉΥ πΊΕΆΠ8 πὶ ΔτῈ ὀρεῃ ἴο 8]]. 
Τῆς οης ἀϊβετεπος Ὀείνεεη οὐ ἰαπιρίᾶ- 
τίοπβ δπὰ ἴποβε οὗ [εβ08 15 ἐμδι Ηΐ8 νγεῖς 
χωρὶς ἁμαρτίας. Εἰεδπι {ΠπἰπΚ5 ἐπ ὶ8. εχ- 
Ῥιοββίοη ἰ8δ ποῖ εχῃδυβίεὰ Ὀγν ἀεοϊδγὶπο 
ἴδε ἕλοι τπδὶ ἱπ ΟΠ τίβι᾽ 5 σδϑε ἱεπιριδιίοη 
Πένοσ ταϑυϊεά ἴῃ βἰη. [{ πιδδηβ, δα 
ταίηκβ, ἔυσῖμεγ, ἀπά γαῖμες, ἔπαι τοπιρίδ- 
τἴοη πενεσ ἰῃ Οἤγίβε᾽ 5 οᾶϑε βργδηρ ἔτοῃ) 
ΠΥ 5ἰπ 1 ἀεβίτε ἱπ Η  πηβε]!. 50 δ'8ο 
Βεἰζϑοῆ, ΝΝ εἶβ5, ννεβίοοιι, εἰς. Βαυι ἰΐ 
ὙΠεοραγίαςε ἰ5 εἰρῃς ἴῃ δἰ8 ἱπάϊςδείοη οὗ 
ἴδς τηοῖίνε οὗ ἔπε νντίϊες ἰπ ἱπιτοδυςσίησ 
ἴδε ννογάβ, τβεπ ἴὲ 18. ΟἸγίβε᾽'Β βυσσαββέιϊ 
τεβίβιαπος οἵ τετηριδιίοη νηοῦ ἰδ ἴῃ τΏς 

Ἀπροσερχώμεθα οὖν μετὰ παρρησίας τῷ θρόνῳ τῆς χάριτος, ἵνα λά- 

οτερτουπά ; ὥστε δύνασθε καὶ ὑμεῖς ἐν 
ταῖς θλίψεσιν χωρὶς ἁμαρτίας διαγε- 
γέσθαι. 

Ψνες. 6. προσερχώμεθα οὖν...-. 
Φμεῖ ὧδ, ἐπετείογε [.ε., δεεΐπρ ἴδαϊ ᾿νε 
μανες ἰμΐβ δυπηρδιμειίς δπά νἱςτοτίουβ 
Ηἰδὰ Ρτῖθβι) νὰ οοηἤάεπος ἀρργοδοῦ 
ἴδ ἴἤτοης οὗ ζτδος ". προσέρχεσθαι ἰδ 
υϑεά ἱπ ἃ βεπιὶ- το μηϊοδὶ βοπβα ἕος ἴδε 
Ξρθγόαςι οὗ ἃ Ψνογσβῃίρρες ἴο αοά, 28 ἱπ 
χΧχΧ τεφυδηῖγ. ὙΤἤυβ ἰη ἴμεν. χχί. 17 
ἰξ ἰ8 βαϊᾷ οἵ ἀπ Ὀϊετηϊβηθὰ βο οὗ Αλγοῃ 
οὐ πὶ εὐσεται προσφέρειν τὰ δῶρα 
τοῦ Θεοῦ αὐτοῦ, ἀπά ἱπ τῇς 23τά νεῖ. 
ἐγγιεῖ ἰδ υδεὰ 45 Δη εαυίναϊ!εης, ο΄. Ηςεῦ. 
νι. το. ΤΒε Ψοτσά ἰ8 ἰουπὰ οηἷγν οηςε ἴῃ 
8ι:. Ραυϊ, σ Τίσω. νὶ. 3, ἀπά τδεσα ἴῃ ἃ 
Ῥεουϊας βεηβε; δυϊ ἴῃ Ηεῦ. ἰξ οσουτβ 
βενδη [ἰπιε8, ἃπὰ ψεπογα! ἣν ἴπ ἰϊ8 τλοτα 
τες ππῖςδ] βεῆβα, νἱἷϊ. 25, χ. σ, 22, χί. δ, 
1 Βδλά Ῥεζοπιε 80 τηυςἢ ἃ ες ηΐσδὶ ἴδῖτα 
οἵ ἀϊνίπε ᾿νοσβῃϊρ ἴμδὲ ἰξ οδη ὃς υβεά, ἃ5 
ἷπ ΧΟῚ, 22, υἱϊπουϊ πη οὐὔὐεςῖ. Ηδτα, 28 
ἴῃ νἱϊ, 25, ἴξ 18. ἔο!]οννεά ἐν ἃ ἀλῖϊνε τῷ 
θρόνῳ τῆς χάριτος, ἴε βεᾶῖ οὗ βυρτεπ)α 
δυϊπογτν ΜΜὩϊο ἢ ΌῪ ΟἸ γίβι᾽ 8 ἱπιεγοαββίοῃ 
ἰβ πονν ομβασγαςιογίβεά 885 (Π6 βουγος ἔγοπι 
ΨΒΙσοΝ στᾶσα ἰ8 ἀϊβρεπβεά. Ρτσεζηοηϊτοῃβ 
οἵ τηἰ8. ὅτ ἰουπὰ ἴῃ Ο.Τ. ; ἴογ δ πουμῇ 
ἴῃ Ρ5. χονΐ. (χονὶϊ.) 2 απὰ εἰβενβεῖε ννὲ 
βηά δικαιοσύνη καὶ κρίμα κατόρθωσις 
τοῦ θρόνον αὐτοῦ, γεὶ ἴῃ 188. χνὶ. 5. ΜῈ 
τελὰ διορθωθήσεται μετ᾽ ἐλέους θρόνος. 
ῬΏΠΟ εποουγαρεβ πιὲπ 0 ἄγαν Ὡφᾶσ ἴο 
Αοὰ ὃν τεργεβεπίίϊηρ “ πε πχετοίζαϊ, αηὰ 
ἕεπεϊε, δηὰ οοπιραββίοπαϊο πδῖυγε οἵ Ηἰπὶ 
ΜΉΟ ἰδ ἱηνοκεάᾶ, νῆο ννουϊὰ αἰννᾶγβ γαῖπες 
Βᾶνα τποσου ἴπᾶπ ρυπίβῃπιεπε" (06 Ἐχ- 
5407., ς. ἰχ). ὙΠατε 18 4180 βοπιει πίῃς ἰπ 
ὙΠοορηγἕδοι Β γεπιασίς : Δύο γὰρ θρόνοι 
εἰσὶν, ὁ μὲν νῦν χάριτος, . . . ὁ δὲ τῆς 
δευτέρας παρουσίας θρόνος οὐ χάριτος 

ἀλλὰ κρίσεως. δ πι|Ατῖγ Ατῖο : 
“ Μοάο ἱεπιρυ8 εϑὶ ἀοπογυπὶ: Ὡξπο ἀς 
86 ἶρβο ἀξϑρεγεῖ ", ὙΠΟ τα ἴο ἂρ- 
Ῥτοδς ἢ παρρησίας, ἔοτ 485 ΡὨϊΐο 
βᾶγβ (ρμὶς. Κρ. δίυ. Ηαεγ., 4): 
φιλοδεσπότοις ἀναγκαιότατον ἡ παρρη- 
σία κτῆμα; Δπά ἰη ς. 5. παρρησία φιλίας 
συγγενές. ὙΠε ρυζγροβε οὗ {πε ἀρρσοδοῆ 
8 ἐχργαββοά ἱπ ἔνὸ οἴδυβεβ νυν ϊο Βίεεϊ 
ἀεοίατεβ ἴὸ δὲ “ βᾶηΖ βυποηγπι". 
Τῆϊβ, ποινεναῖ, ἰ8 ΒΟΆσΟ ον οοῖγεςὶ. Α8 
8 ἀρράγσεπὲ ἴτοπιθ 86 πεχὶ νεῖβε, ἰῇ 
“ἐ Ὀτδιπίης τλΈΓΟΥ  τοίεσβ ἴὸ ἴπε ραζάοῃ 
οἔὗ δἰπβ8, ψῆ1ε με “ Ππάϊηρ σταςς ᾿ ἱπ|- 
ΡΙΪε8 αϑϑίβϑίδπος φίνεθ. 80. Ρτγίπιδβίυβ, 



ν. 

βωμεν ἔλεον,͵ καὶ χάριν εὕρωμεν εἰς εὔκαιρον βοήθειαν. 
γὰρ ἀρχιερεὺς ἐξ ἀνθρώπων λαμβανόμενος, ὑπὲρ ἀνθρώπων καθίσταται 
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Ψ. τ. "πᾶς «Ἶ. 17, εἰ 
δος 

τὰ πρὸς τὸν Θεὸν, ἵνα προσφέρῃ δῶρά τε 3 καὶ θυσίας ὑπὲρ ἁμαρτιῶν» 

ΔΤ. ἴῃ ΟΡΌΞΕΙ, ; ἐλεος ΑΒΟ ΚΡ, “ΟΤἢε ἐχχ. οἵ ἱπίδγομδηρε οὗ -ος πιᾶβο. 
Ῥοοἱ. 11, δηὰ -ος ηευϊ, Πεο!. 111., Βανα βοπιεννῃδὲ ἱποσεαβεᾶ ἰπ πυπηδοῦ [πη ΝΥ, ατεςκ] 
ἰπ ςοπιρασγίβοη νὴ ἴΠοβα πὶ [με οἰ Αββίςδὶ ἰδλησυάᾶρςε" (ΒΙ488, Ογανι., Ρ. 28, Ε. Ττ.). 

3 δωρα τε ἢ ΦΑΟΌΞΕΚΙΡ ; τε οπιτεὰ Ὀγ ΒΌΡ, νρ., "αἰ οἤεται ἀοπδ, εἰ βδοσὶ- 
Βοΐα ρζο ρεοοδείβ ". 

ᾳυοϊεὰ Ὀν ΝΜεβίοοιε “αἰ πικἰϑοτίςογάϊδπι 
ςοηβεφυδπηαγ, ἰὰ εϑὲ γεπιδδίοπεπι ρεσοᾶ- 
ἴογὰπι, εἰ ρτγαῖίαπι ἀοποσυπὶ ϑριγίτυβ 
ϑδηςτὶ ", ἔλεος ἀπά χάρις ἅτε, Βοννενετῖ, 
Τοπϑίδητ!Υ οοπ)οίϊπεὰ (υ. ΗἩοτῖ οη σ Ρεῖ. ἱ. 
2). ΤΒε οἰοβε οοηπεοιίοη οὗ χάριν νίκῃ 
βοήθειαν βυρρεβῖβ τπδὶ ἔλεος ἰ8 ἴῃς ποτα 
βεπεσγαὶ δπά οοπιργεβεηβίνα ἴεσπι, ἀπά 
παι χάρις 18 Ὀεσοπιίηρ, δἰγεαάν πῆογα 
δββοςι δῖ ννἢ ρατείσυϊλγ τηδηἰ  εβεδίίοηβ 
οὗ ἔλεος. ὙΠεῖα τᾶν Ὀὲ ἔλεος, ννῆετα 
ἴδετε ἰβ πο χάρις. γε ἤτϑει οδιίδίῃ πλΈΓΟΥ 
ἃπὰ ἴπεπ βηὰ ρτᾶοβ. εὑρίσκειν ἰΒ ἐνετγ- 
ψ πεῖς ἰη ΓΧΧ υϑεὰ χ11ἢ χάριν ἱπ (Π18 

δεῆβε, ἰγαπβίατπρ ἩΞΌ. εἰς εὔκαι- 

ρον βοήθειαν “ἴος {ἱπιεῖγ Βεῖρ ᾽"; 4ϑβεὶβί- 
8ηος ἰπ πουζβ οὗ ἰεπιρίδιίοη τυϑὲ ὃς 
πιεῖν οσ ᾽ξ ἰ8 υβεῖθββ. Εοσ βοήθεια (( 
ἰϊ. 18; δηὰ ἴογ ἴπ6 ννποὶς νεῖδε, 866 
Βίβμορ βου β Μακχίνμι: “ Τῆς πιοβὶ 
ἀληρετουβ οἵ 1] ἱεπιριδιοηβ 18 ἴο Ὀεϊϊανα, 
τῆι οπε οδῃ ἀνοίᾷ ογ ονείοοπιε {μεπὶ ὉΥ 
οὺσ ΟΨὮ δὰ δα διὰ υἱίδους βίη σ 
τῆς Βεὶρ οἵ αοά’". 
Οβάρτεε Ν. ---νεσ. τ Πᾶς γὰρ ἀρχιε- 

ρεὺς . . - γὰρ ἱπιτοάυοεϑ ἔπε ρτουπὰ οὗἁ 
ἔπε ἐποουγαρίηρ σουηβεῖ οὗ ἰν. τό, ἀπά 
υγέες σοπῆτσπβ ἷν. 15. [Βυϊ οὗ, ΒεΖΑ: 
“πδαὰδ γὰρ Ὡοη ἴΔπὶ εδὲ Ἵδυβ4]}8 4υδπὶ 
ἰηςδοφῖίνα, υἱ Ἰοφυυπῖυγ ρταπιηπχδεςὶ ᾿᾿ ; 
δηά ννεβίςοιι : “ τῆε γάρ 18 ἐχρίδπδίογυ 
δῃηὰ ποι ἀϊγεςιν ἀγρυτηεηϊδιῖνε ᾽.1] Τα 
οοπηεοτίοη 8: Οοπλε Ῥο  ἱγ το Πα ὑῆγοπα 
οἵ ρίαοε; ἰεὶῖ ποῖ βίη ἀδυπὶ γουὺ, ἴος 
ευενν ᾿ἰρῺ ῥτίεβὶ 18 δρροϊπιβά ἕος τῆς 
ΝΕΓΥ͂ ρυτροβε οἵ οἴδετίπρ' βαογίβοςϑ8 707 οἷπ 
(οἷ. νεῖ, 3). ΤΠὶβ ἢδ πχυβὲ ἀο Ῥεοδυβε ἢς 
8 ἀρροϊηιεὰ Ὁγν Οοά ἔος τπϊ8 ρυγροβε, 
δηά ἢς ἄοεβ ἰξ τεδγ πὰ Ὠελγι ιν ὃ6- 
οδυθ86 Πὶβ ον βυδ)εοϊίΐοη ἴο ψνεακη 688 
εἶἰνεβ Ὠἰπη βυηραῖηγ. πᾶς ἀρχιερ. 
“ ΕΝΟΥΥ δἰρἢ ρῥτίεβι," Ργίπιδγγ, ἜνΈΎῪ 
δίρα ῥγίεδε Κποννῃ το γοῦ, οὐ ἘνεσΥ οἵ- 
ἄϊπασν 1,ενίτςαὶ ΒίρὮ ῥείεθδι. ὙΒετε ἴ8 πὸ 
ποεὰ ἴο οχιεπὰ τ τείδγεπος, 88 Ῥεῖγος 
ἄοεβ, ἴο “ οἴδβειβ νῆο ψεγε ποὶ οὗ ἴδαΐ 
οτγάεγ", ἐξ ἀνθρώπων λαμβανόμενος, 
“Βείηρ ἰδκδη ἴτοπὶ ΔπΊοηρ τηδη,᾽" ποῖ, 
“80 ἰΒ ἰάκεη ἔτοπι εἴς.,᾽" 88 ἰζ ἀεβηπίησ 

ἃ οεγίδίη Ῥϑου] δ δηά ἐχοεριίοημδὶ κί πὰ 
οἱ πίῃ ῥγίεβδε. [ῖτ πιίρῆς δἰπιοϑβὶ θ6 γεη- 
ἀετεὰ “ βίπος πε ἰ8 ἰάκεὴ ἔγοπὶ ἃπιοηρσ 
πιο ᾿᾿; ἴος ἴῇς νυ εῖϊεσ πηδᾶπϑ ἴπαῖ δὶ 
Ῥτϊεβίῃοοα ργοσθαάβ ου τη 8 ἐουπάδτιίοη, 
δηὰ ἰξ 18. {Π|5 οἰτουπιδίαπος τῃδὶ ἱπνοῖνεβ 
ννῃδὶ 18 δἰτςεγνναγάβ τῆογε ἔα ἱπϑιϑιεά 
ὕροη, ἴμαῖ της Πίρἢ ργίεβϑε 28 βυπιραῖῆγ. 
Εοτ λαμβ. ε΄. Νυπι. χχν. 4, νἱΠς 6, Οα 
πε ργεβεηῖ ἴθῆβε, 866 δεῖονν. ἀτοιίυβ 
τεηάδγβ “"βερτεραζε, υἱ 41:8ὲ εχ Ἄσεσγνο 
ἀε:τυπιίπιυβ ". Βείπρ' τακβη ἕγοπι δτηοη, 
τπλεῃ ἐνεγυ ὨΙσἢ ῥτίεβϑι ἰβ αἷϑο ἀρροίηϊε 
ποῖ ἴοσ δ18 οὐγῃ 88ΚῈ οσ ἴοὸ ἔμ] ἢ8 ονγῃ 
Ῥυγροβεβ, θυϊ ὑπὲρ ἀνθρώπων καθίσταται, 
“18. ἀρροϊηιεἃ ἰῇ πιδη8 δεδαῖζ᾽᾽; ποῖ 
τ (αἰνίη, ““ογάϊηαι εα αυδε δά Πευπὶ 
Ῥεγιποπῖ," τακίηρ καθ. 8 τηϊἀάϊε, ΤῈ 
Μογὰ ἰβ ἰῇ ᾿οπιπιοη υὑ8δ6 ἴῃ οἰαββίοδλὶ 
νυτίϊοτϑ. “ΤῊς ουβιοπιλτίηεββ [ἱπιρ!ἰεά 
ἴῃ λαμβ. ἀπηὰ καθ.) ἀρρὶΐεβ ποῖ το τῆς 
δοϊίοη οἵ τῆς ἰηάϊνίἀυαί! πιεηιθεῖ οὗ τῆς 
οἶδβ88, μυὶ το [ῃδὶ οἵ [με ο488 88 ἃ ννῃποῖς "". 
Βυτίοη, Μ΄. απὰ Τ΄, εχχίν, τὰ πρὸς τὸν 
θεόν, “ ἴῃ τιΐηρ8 τεϊδιίπρ ἰο αοά ᾽"; λῃ 
αἀνεγθιαὶ δοσυβαῖῖνε 48 ἴῃ ἔοι. χν. 17. 
ὅεε ΒΙ288, ὥγανρι., Ρ. 94: ἀπ οὔ. Εχοά. 
χυῆΐ, 19, γίνον σὺ τῷ λαῷ τὰ πρὸς τὸν 
θεόν. ἴη 81] τπαϊ τεϊδῖεβϑ τὸ αοά τῆς μίψῇ 
Ῥηεθῖ πιυϑὲ πγεάϊαϊς ἴοσ πιδα ; δυτ ἢς ἰ5 
ΔρΡροϊηϊδά ββρεοίδ!γ δηᾶ ρῥγίπηδγν, ἵνα 
- Ρῇ - «. - ἁμαρτιῶν, “τῆι Ὡς τᾶν 
οἴδεγ Ὀο.ἢ ρἰβ ἀπὰ βδογίῆςε ἴοσ βἰπϑ8 ἢ, 
δνεῖε θεῖα πὸ βϑἰηβ ἔπε Ψουϊά ΡῈ πὸ 
Ρτίεβι. ὙὯς ἴδοι τὶ νγὲ ἃσα βίπηεῖβ, 
τΒετείοτε, βῃουϊ ἃ ποῖ ἀδυπῖὶ υ8, οὐ ργενεπῖ 
οὐζ υϑίηρ ἴπε ἰηιαγοεβϑίοη οὗἩ ἴῃς ρῥγίεβι. 
προσφέρειν, τεσπηΐοαὶ ἴδγπι, {κε οὖζ 
“ οΙἶεγ""; ποῖ 80 υβοὰ ἱπ ἰῇἢς οἰδβδβίςϑβ. 
δῶρά τε καὶ θυσίας, {πε βαπιε σοπιδίηΔ- 
τίοῃ ἰ8 ἰουπά ἴῃ νἱϊ!. 3 δηὰ ἰχ. ο (ἢ τπ6 
Βδίὴδ ςοπ)ποιίΊοηϑ. Δῶρα ἃ8 ν}Ὲ62]}} 45 
θυσίαι ἰποϊυάςε 411 Κἰπἀβ οἵ 5Δοτ ς68 δηὰ 
οὔδετίηρθ. Τυβ ἰπ ἴμον, ἱ. ῥασεῖνι, οὔ. 
νεῖ. 3: ἐὰν ὁλοκαύτωμα τὸ δῶρον αὐτοῦ. 
ΔῈ γε ἡ ράφον, το φοηβίσας ὑπὲ 

. ὙΠ πὶ ρειν δηὰ ποὶ υἹἱῖ 
δύσίαι ; ο΄. γε 153 δηὰ χ. 12. 80 ΒΙ-εΣεϊκ 
ἃηὰ Νγεῖββ ἀραίηϑε Οτοίίυβ ἀπὰ οἱδοῖβ; 
4.5., ΝΜεβιοοιῖ, νῆο βᾶγβ: “ Τῆαε οἴδυβα 
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Ὁ ἰϊ, 18, οι 2, " μετριοπαθεῖν δυνάμενος τοῖς ἀγνοοῦσι καὶ πλανωμένοις, ἐπεὶ καὶ 
ἷν. 15, οἱ 
νἱΐ, 28. 

ς νἱϊ. 27; 
αὐτὸς περίκειται ἀσθένειαν " 3. "καὶ διὰ ταύτην: ὀφείλει, καθὼς 

μὲν. ἴχ., περὶ τοῦ λαοῦ, οὕτω καὶ περὶ ἑαυτοῦ 2 προσφέρειν ὑπὲρ ὃ ἁμαρτιῶν. 
εἰ χνί. 3, 
εἰς. 

ἁ Εχοά. 
χχνῖϊΐ.; 1 Ῥατζ. χχὶϊΐ. 13; Ῥαγ, χχνΐ. τό, εἰς. 

4. “Καὶ οὐχ ἑαυτῷ τις λαμβάνει τὴν τιμὴν, ἀλλὰ ὁ καλούμενος “ 

1 ΤΕ, τελά ὉγῪ ΟΟΌΞΕ ΚΙ, ; δι αντὴν Ὁγ ΜΑΒΟΡὮΡῬὈ, 7, 17, 80. 
ἍΤΕ. ν πὸ ΜΑΟΡΞΕΚΠΡ; ἀντοὸν ν ἢ ΒΌ", 210. 

δυπερ ἴῃ ΟΟΌΞΕΚΙ, ; πέρι ἱπ ΜΑΒΟ"Ὦ"Ρ δηὰ ἴῃ 1 ενίξ, χνΐ. 6 δηὰ 15. 
4 Οπῖξ αγῖ. ἢ ΦΑΒΟΡΏΕΚ ; ἰῃβετῖ αγὶ. ΟΌΓΡ. 

ὑπὲρ ἀμ. ἴδ ἴο δε ἰοἰπεὰ νυ θυσίας ἀπηὰ 
ποῖ ἢ προσφέρῃ 85 τείεττίπρ ἴο Ῥοῖἢ 
πουπβ. Τῆς ἵν ἰάδλ58 οὗ εὐοδιασίβιίς δπὰ 
εχρίδιοσυ οβεγίηρμβτγε ἀϊβεϊ  ΕἾΥ πηατίκοά,᾿" 

ες. 2. μετριοπαθεῖν ὃν ος: “88 
οπα ψῆο 15 δοΐβ ἴο πιοάεγαίε ἣϊβ ἐθοϊηρ ᾽Ν. 
Τῆς ΜΝυϊχαῖα ἰ8 ἴοο βίσοηρ : “ φυΐ οοη- 
ἄοϊετε ροββίε"; Οτοξίιβ 888 : “" ποῃ ἰῃ- 
οἰεπιεηῖεσ θῇς ᾽"; ΔΜεϊΖζβἄοσϊίκεσ : “δἷβ 
ἄεν ὈΠΙῚΡ ΓΠ]εη καπη'" ; πὰ Ρείΐγςε : 
ὙΠῸ Οδη τεαλβοηδῦΐγ θᾶ νἱἢ "., Α5 
τῆς εΕἰΠΊΟΪΟΣῪ βμοννβ, ἰξ πχεδηβ “ ἴο ὃδ6 
ταοάετγαϊς ἰπ Οὔδ᾿β ραββίοῃμβ". [{ ννᾶ8 
οφρροβεὰ ὃν Ατίβιοιϊς ἴο ἐῆε ἀπάθεια οἵ 
τῆς ϑιοίςβ. [Ὀίορ. 1υΔεγῖ., Αγέςέ. : ἔφη 
δὲ τὸν σοφὸν μὴ εἶναι μὲν ἀπαθῆ 
μετριοπαθῆ δέ: ποῖ νἰδουις ἐεεϊηρ, μυῖ 
ἴεεῖπηρ ἰῃ τηοάεταιίοη ; δπά Ρείτοε, Τ8ο- 
Ἰυςῖς, δΔηὰ ΝΥ εἰ88 οοποϊυδς τπαὶ τἰῃς τννοσὰ 
88 ἢτδὶ ἐοστηθᾶ ὉΥ ἴῃ Ρετγίραϊειίοβ ; 
ΤΠοΐυςοκ ἐχργεβϑὶυ ; δηὰ ὟΝ εἰ88, “" διδτησγηῖ 
δὺ8 ἀεπὶ ὈὨΠΟϑορΒίβομεη ϑριδοῆρο- 
Ῥγαυςἢ ". ΟΥ. τλε οπαρίεσ οὔ ΡῃΠο (ἔφ ρ. 
ΑἸορον., ἰλϊ., 45; ΔΝεπάϊαηά᾽Β εἁ., νοὶ. ἱ. 
142) ἱπ νοῆι Πα Ρυῖϊβ ἀπάθεια ἤτει ἀηὰ 
μετριοπάθ. βεοοπά; ἀηὰ το ἐπε πυπιετουβ 
εχχ, οἰϊεὰ Ὁγ ΔΝ εϊδβιείη δηὰ Κγρκε, αἀά͵ 
Νεπιοβίυβ, ὃς Ναίωμνα Ἡονιΐπὶς, οχῖχ., 
Ψ Πέτα ἴΠῸ νογὰ [8 ἀεβηεὰ ἴῃ τοϊδιίοη τὸ 
δτὶεῖ. Ἰοδβερδυβ (4πέ., χὶϊ. 3, 2) τοπγάγκβ 
ροη ἴδε Βιγικίηρ βεἰ (γεβίγαϊπι δπὰ τπηοά- 
εζδιίοη (μετριοπαθησάντων) οἵ Νεβραείαῃ 
δηά Τίϊτυ8 ἰοννατάβ ἴ[6 [εν ποῦν ἢ- 
βίδηδίηρ {μεῖς πιδῶν σοπῆϊοι8.)] 16 τῆς 
Ρτίεβι 18 ςογάϊ!γ το ρἱεδά υνἱτῇ αοά ἴος 
τῆς βίππεσ, 6 πηυϑὲ Ὀγίάϊας 8 πδίυγαὶ 
ἀϊβρυδε δὲ ἴπε ἰοδι πβοπλθῆθββ οἵ 8εη- 
Βυαὶἴν, μἰ8 ἱπηραίίεηος δὲ ἴῃς ἐτεαυθηον 
τεουττίηρ 1411, Πίβ Ποραϑΐίεβϑβ δἱϊεηδείοῃ 
τοτῃ ἴδε Ὠγροοτγῖῖς δηὰ ἴῃς βυρετῆςϊαϊ, πἰ5 
ἰηάϊφπαιίου δὲ ἅτ σοπίεββίομ ἣθ ἤιδᾶγβ 
ἔτοτσα ἴῃς ρεηϊϊεηῖ. Ὑἢΐ8 βεϊ ἔγεργεβδβίοη 
δε πιυϑὲ αχεῖοῖδε τοῖς ἀγνοοῦσι καὶ 
πλανωμένοις : “1Π6 ἱρβποτδηὶ δηᾶ εἼῖ- 
ἴῃ". Τῆς βίηρίε δτιςϊς ᾿Ιεδάβ Ρεΐγος 
δηά οἴπειβ ἴο τεπάεγ ἃ5 ἃ Ηεπάϊδάγϑβ -- 
τοῖς ἐξ ἀγνοίας πλαν., ἴποϑεὲ ΨΠΟ εἴτ 
τογουρῆ ἰρηόγᾶηοα. ἄγνοια 18 ποῖ ἴτε- 
αὐεηῖ ἴῃ ΟΧΧ, Ῥὰὶ ἴπ ΕΖεῖ, χίϊ, 13, ἀπά 

Αἶβο ἰῃ οδδρβ. χὶῖν. δηὰ χὶνί., ἰξ ἰγδηβϑδίεβ 

Ὀν, Βυϊῖ ἴῃ ἴμεν. ν. 18 δπὰ ἴῃ Ἐσοΐςϑβ. 

ν. 5 ἴξ τγαηβίαἴαβ τλλ ὙὨΙςο ἱπ μεν. 
ἷν. 2 δηὰ εἴβενῃεσε ἰβ τεπάεσεδ ὈΥ 
ἀκονσίωςς. Α οοπιρατίδοπ ἴοο οὗ ἴδε 
Ράββαζεβ ἰπ ὮΙΟΒ ἴῃ 6 γογὰ ὀσοιγβ ΒΘ ΕΠῚ8 
ἴο Βῃον {αὶ ὉΥ “ δἰπβ οὗ ἱρῃοόσαπος ᾿ ἅτε 
τηεᾶπὶ ὈΟΙδ 5βἰπ5 ςοπιτιϊτιεὰ ππαυνᾶγεβ οὐ 
δοοϊάἀεδηιδῖν, ἀπά δἰπβ ἱπῖο ννῃϊο ἢ ἃ πιδῃ 
ἰδ θεϊγαγεά Ὀγ ραββίοῃ. ὙΠΟΥ ἅτε ορ- 
Ῥοβεά τὸ ργεβυπιρίυουβ δβίῃβ, 8ϊπ8 Ψἱἢ 
ἃ πίρῃ παηὰ ἐν χειρὶ ὑπερηφανίας, 

ΤΘ Δ (Νύπι. χν. 30), βίπβ ψψδίομ 
ςοηδβιϊιυϊε ἃ τεπυποϊδείοη οὗ αοὐ δηὰ ἴοσς 
ὙΏΙΟΒ πεῖς ἰδ πὸ βδογίῆςε, οὔ. χ. 26. 
ἐπεὶ καὶ αὐτὸς περίκειται ἀσθ- 
ένειαν : “᾿δἰπος ἢα Πίτηβε  αἷβὸ ἰ8 σοπι- 
Ῥαββεά νυ ἰπβγηεν,᾽᾿ σινίης ἴῃς τεαβοῦ 
οὐ τουπὰ οἵ μετριοπ. δυνάμενος. περί- 
κειμαι, “1 1 τουπὰ,᾽" 248 ἴθ ΜΚ. ἰχ. 42, 
ἴμὰκα χνὶϊ. 2 ἢ περί δηὰ ἴῃ Ηεῦ. χίϊ. Σ 
νι ἀδιῖνε. ἴπ Αςὶβ χχνῖϊ, 20, τὴν 
ἅλυσιν ταύτην περίκειμαι, ἰἰ 8 υδοὰ ρ48- 
δίνεϊυ 8ἃ8 Βεγε, [ὉΠ] οννεὰ ὉῪ ἂη δοσυβδῖῖνα 
δοοοτάϊπρ' ἴο ἴδ6 τυῖς τῃδλι νεγῦβ νος ἴῃ 
τῆς δοῖϊνε ζονεγηῃ ἃ ἀδιϊνε οἵ με ρβεζβοῃ 
ὙΠ δη δοουβαῖῖνε οὗ ἴῃς τμΐπρ, τείαίη ἴῃς 
Ἰδιζοσς ἰῃ τῆς ραββίνε.. ὅ8ες Ννιπεσ, Ρ. 287, 
δηὰ Ευιϊπετιίογά᾽ β Βαδγίμο. ΤΠ ῥείεβιβ, 
{Ὡἱνίηρς ἴοσ πε ριεδίοσ ραγὶ οἵ ἰῇ ὑδᾶσ ἰῃ 
τοῖς οὐνὴ ΒοπΊδβ, "νεῖ Κποννῃ ἴὸ δᾶνα 
«πεῖς ψελκηθββε [κα οἴπεσ τε, δηὰ 
ἔἐνεπ {πε Πίρῇ ῥγίεβίβ ὑνεσα ποῖ Ἐχεϊηρὶ 
ἔτοπι ἴθ οοτηπίοη ρϑββίοηβ. Ὑπεὶσγ ροτ- 
ἕεουβ τοῦεβ δίοης βεραγαϊδὰ ἔπεπὶ ἔσο 
βίῃποσβ, δα [κα ἃ ρατγτηεηί ἱπβγγλ εν οἷυηρ 
διουπά ἴπεπ. “Ηον {86 νσὺ βδηοῖν 
οἵ πἰβ οβῇοςςε ψουϊὰ ἔογος οα (ἢ δἰϊεπιίοῃ 
οὕ οης 80 ννᾶ8 ποῖ ἃ πιεσε ρυρρεῖ ρῥτείεδβι 
δε οοπίταβι Ὀεῦνεεη δἰ8 οὔηοίαὶ δηὰ Ὧΐ8 
Ῥεζβοῃδὶ ομαγαςοίεσ, ἃ5 ἃ βυῦδ)εςϊ οὗ βοϊςπιῃ 
τεβεςτίοη " (Βτγαςε). 

γεῖ. 3. καὶ δι᾿ αὐτὴν. . . ἁμαρτιῶν 
““δηὰ Ῥεσᾶυδε οἵ ἰξ ἰΒ Ὀουπὰ 48 ἴος ἴδε 
Ῥεορῖς, 80 αἷ8βο ἔογ ᾿ϊγηβεῖ τὸ οὔδες ίοσ 
δβἰῃβ", δυρῆδαμ τεοογηπιθηάβ ἴῃς ἀεἶε- 
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ὑπὸ τοῦ Θεοῦ, καθάπερ᾽' καὶ δ ᾿Ααρών. 5. " οὕτω καὶ ὁ Χριστὸς εἰ.5: ΡΞ 

οὐχ ἑαυτὸν ἐδόξασε γενηθῆναι ἀρχιερέα, ἀλλ᾽ ὁ λαλήσας πρὸς αὐτὸν, 

“εΥϊός μου εἶ σὺ, ἐγὼ σήμερον γεγέννηκά σε᾿᾿" 

1ολα, υἱᾷ, 
54; Αςἴϑ 

6. ᾿ καθὼς καὶ ἐν Βὴ 33. 
νἱϊ. τ); 

ἑτέρῳ λέγει, “ Σὺ ἱερεὺς εἰς τὸν αἰῶνα κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδέκ ᾿. Ρα. ἐκ. 4. 

1 καθαπερ ἰῃ ΟΟΡΌΞΕΚΕΡ ; καθωσπερ ἰη ΑΒ", 17. 
3 Βεϊεῖε ο ἢ 9 ΑΒΟΡ, εἴς., ἀπά ἱπ σοπέοσχγην τυ (818 τυτίτοτ᾽8 ὑβᾶρε. 

τἴοη οὔτδα βῖορ δὲ ἐδ επά οἵ νεσ. 2. Τῆς 
1ἴδνν ψΐοα δη)οϊποά (πδὶ [6 Πρ ῥχγίεβδι 
ββου]ὰ οὐ ἴδε Ὁδυ οἵ Αἰοπεγῆεηὶ βδοτί- 
βος ἴος Εἰπιβεῖ ἀπὰ Πὶβ ποι (ἐξιλάσεται 
περὶ αὐτοῦ καὶ τοῦ οἶκον αὐτοῦ) Ὀείοτε 
Ὡς βδοτβοεὰ περὶ τοῦ λαοῦ, ἰ5 ρίνεῃ ἴῃ 

“ δ ϑοχὶ ὃ τις λαμβάνει τὴν Εσ 4. κι αντῷ τις λαμβάνει 
τιμήν “Απὰ πο σης Ἰαϊοῖῃ ἴο Βἰτλβεὶξ 
τῆϊ8. ποπουγαδῖς οὔῆςα." καί ἱπιτοάυοεβ 
ἃ ϑεοοπά αυδί!βολιίίοα οὗ τ8ε ρσείεβδι, 
ἱπηρ δὰ ἰπ καθίσταται οἴνετ. τ, θυῖϊ πονν 
επιρ δβίβεά, Αἡ δάάιτίομδὶ σεᾶβϑοπ ἔοτς 
ταβεῖπρ ἴῃ ἐπε ῥγίεβε ἰ5 ἐπαὶ ἢ πᾶ8 ποῖ 
αββυτηεὰ ([ἢς οἶος ἴο ριδεν ᾿ἰβ οὐνῃ 
δυαδίοη θυς τὸ βεῦνε αοά᾽β ρυγροβε οὗ 
τεβίογίπρ πίεῦ ἴο Ηΐϊβ ἐε]οννβαῖρ. ΑἹ] 
ξεπυΐπα ρῥεϊεβίμποοά ἰβ ἴπ6 σαγγγίηρ οὐἱ οὗ 
Οοὐδβ ν}}}. ὙΒα ρῥγίεβὲ πηυβὲ δῦονε 41] 
εἶβε Ὀς οὐεάἑεπέ, ἰῃ βγπιραῖμυ ἢ αοά 
85 ΜΕ] ἃ8 ἰῇ βυτῃρδίηγ ἢ τᾶη. Οοά᾽ 
Δρροϊπιγιεηιϊ αἷβο βεουγεϑ παῖ τΠ6 βυϊ 8 0]6 
Δ] βοδιίοπβ νν1}} θὲ ἰουπὰ ἰηῃ τῃς Ρῥτὶςβῖ. 
Ὧθ οὔῆοες ἰ8 πεῖεὲ οδδά τιμή, Ὀεβὶ 

τταπϑἰδιεᾶ ὃν ἴῃε Θεγπιδη “ ἘΠτεοηδπι 
οσ “ἘΒγεηβίεῖ!ε ." Εοτ τιμή πιεαηπὶπρ δΔῃ 
οἶος δες Ευτγίρ., ΗΠ εἶεηα, τ5 ; Ἡετοάοι,, ἰἱ. 
65, παῖς παρὰ πατρὸς ἐκδέκεται τὴν 
τιμήν; δηά εβρεοίδ!ν Ατίβιοι!ς, Ῥοΐ., 11], 
10, τιμὰς γὰρ λέγομεν εἶναι τὰς ἀρχάς. 
Οὗ. Ηονς. 1. σ, 8 “"" τεγρεπιηῖβ Βοποσί 8 ᾿". 
τοαθθην ἰπ ]οβερῆιβ τιμή ἰ8 υβεὰ οὗ 

τῆς δίρῃ ῥεϊεβίποοά, δες Αἀπέϊᾳ., χὶϊ. 2-5, 
ἶν. στ, εἴς. ; δηὰ ἴδ βᾶπια υνυγι τεσ βῃουϊὰ 6 
ςοπϑυεὰ ἔοτ {πε Πἰϑιογίοδὶ 1 πϑιγαϊίοη οὗ 
118 νεῖβα (Απέϊᾳ., 1}, 8-1). [Ιπ (δῖ8 
τεπηδικαῦϊς ρδβϑαρα Ὧδ τεργεβεηῖβ Μοβϑβ 
848 βαγίηξ Ὃ.... ἐμαντὸν ἂν τῆς 
τιμῆς ἄξιον ἔκρινα. .. νῦν δ᾽ αὐτὸς ὁ 
Θεὸς ᾿Ααρῶνα τῆς τιμῆς ταύτης ἄξιον 
ἔκρινε. ὙἼΠε ποῖο εῤὶξεοῤῥαγὲ ἱταρ! δὰ ἴῃ 
16 ψνογάβ 18 ἀγιρὶν 1Ἰυϑεγαϊεὰ ἰῃ τμ6 σΔ88 
οἵ Αυρυϑδιῖπε, οὗ [ομπ Κποχ, ἀπά εβρεςὶ- 
Αγ οὗ Απβεὶπὶ ἡνῆο ἀεοίαγεἁ ἢς νουϊὰ 
ταῖμβετ ἴανα Ὀδθη οαϑὲ οἡ ἃ βίδοκ οὗ 
Ὀίαζίηρ ἰαρροῖβ ἴπδὴ 8εῖ οἡ ἴδε δοῃίεἊ- 
βέβοῦραὶ τῆγοης, δηὰ οοηιἰπυεᾶ το πεδὰ 
Πἰβ8. Ιδεῖετϑ “" Βτοῖμπεσ Απϑεὶπὶ ποηκ οὗ 
Βες ὃγ οδοῖςε, Ασομ οῖβδορ οὐ Οδηίεγθυγυ 
ΌΥ νἱοΐεπος". Οπ τῆς οἴπος Βαηᾷᾶ, βεαὲ 
ἴδε δοοουπὲ οὗἩ 6 δρροἰηίπιεης ὈΥ Πὶ8 
ον δοὶ (αὐτόχειρ) οἵ {π6 ρῥτίεβὲ κίηρ ἰπ 

Ατίοίϊα, ἴῃ ϑίγαῦο ν. 3.12 δηὰ εἴβεινβεγα. 
ἀλλὰ καλούμενος . . . καθώσπερ καὶ 
᾿Ααρών. ““Ὀυς ἤδη οΔΙεὰ Ὁγ αοά 88 ἱπ 
Ροὶπι οὗ ἕδος ὄἄὄνεὴῆ Αδγοη ννᾶβ". [{ τῃ8 
δτίίοῖς ἰ8 τεϊαίπεὰ δείοσε καλ. ννὲ τηυβέ 
ἐτδηβίδῖς “ Ὁυϊ ἢς παῖ ἰ8 ς411ςἀ,᾽" καλούμε- 
γος “'π ἀϊαβεπὶ δηλ σῃδη ϑίηης πὰγ οι," 
ΒΔΥ85 ὟΝ εἰβ5, θυῖ 5εε Μαίϊ. ἱν. 21, 63]. ἱ. 15. 
Εοτ Αδιοπ᾿β οδὶὶ, βεὲ Ἐχοά. χχνϊϊϊ, σ ἢ, 
ϑοβδιίρεη ἀπὰ ΥΝ εἰδεείπ ἀρροβίτεὶγ υοῖς 
ἔτοτῃ ἴῆε Βανιριδάδαν Καδὸι "" Μοβε8 βαϊὰ 
το Κογδῃ πὰ δὶβ δβδβοοίδιεἕ :--- ΤΥ 
Ὀτγοῖποσ Αδγοη ἰοοῖὶς ἴο ἰπηβεὶ [ἢ ς ρῥτίεδὲ- 
Βοοά, ἔπεπ γα ἀϊὰ ννεῖ] το γερεὶ δραίηβε 
δῖπι; δὰ ἴῃ τυῖβ αοά ρᾶνς ἰξ τὸ δίτη, 
ὙΠΟΒ6 ἰ8 ἴΠ6 ρτεαῖηεββ ἀπὲ ἴῃ ρονγεῦ ἂἀπὰ 
τῆς ρίοτγ. οϑβοεανεσ, ἴΠπϑη, σίβεβ ἀραϊπϑβὲ 
Αλγοῃ, ἄοεβ ἢ ποῖ σγίβε δραίπβὲ ἀοά ἡ " 
[τ 18. ποίογίουβ [πΠδὲ ἴῃς ΠΟΠΙΕΠΊΡΟΓΑΓΥ͂ 
Ρτεϑιποοά ἀϊά ποῖ 18] τῃς ἀεδβοτὶριίοη 
δεῖ ρίνεη. 

ψεῖ. 5. οὕτω καὶ ὁ Χριστὸς. . .. “80 
ενδη ἴδε ΟἸτγίβε σίοσβεᾶ ποὶ δἰπιβεὶζ τὸ 
Ὁς πιδάε ἃ πίρῃ ρτίεβϑι."" [“80 δαὶ δυςῇ 
ἄες ΟἸτίβίυβ πίοῃς 5. 586ε]δ8ὲ ἀϊΐβ 
Ἠεποπκεῖ ἀἄθοβ Ἡοπεηρτίεβιεσιυπιβ 
Ζυρεεῖρηεῖ,᾽᾿ ΝΥ εἰΖβᾶςκει.)] Τῆς ἀεδὶς- 
παϊίοπ, “ἴῇε ΟἾτγίβι," 18 ἱπιγσοάδυοεά, 
Ὀεσᾶυδβε ἴτ πιίρῃξ ποῖ ἤᾶνε βεεπιεὰ 80 
βἰρηϊῆσαπὶ 4 ιαίεπιεης ἰζ τηδάς οἵ 
“ εβὺβ᾽. [{ ΜΒ ποῖ ρεζβοῇδὶ δι)δί το 
τπδῖ πιονεά ΟἾγίβε. Ης ἀϊά ποῖ σοπια ἰῃ 
Ηἰβ οὐνῦ πάπα, ποῦ ἀϊὰά ΗςἜς βεεκ ἴο 
εἰοιιν Ηἰγβεῖς. ὅς Ϊοδη νἱϊ. 54; ν. 
31, 43; ΧΥ]. 5, Δηὰ ῥαδεί». ᾿ ὃ 
λαλήσας. . . Μελχισεδέκ. “Ὁυϊ Ης 
[οἱοτιβεά Ηἰπὶ ἴο Ῥὲ πιδάβ ἃ ργίββι) 
)Ὸ βαϊά, Του αἵ ΜΥ ϑοη, ᾿ 1818 
ὧδ βανε Ὀεροϊίζεη Τῆδε; 48 αἷβο ἰπ 
δηοίδεσ ρίδοα Ἧς βᾶυβ, ΤἼΠπου γί ἃ ῥτγίεϑδὶ 
ἴος δνεῦγ ἃΐϊεσ ἴἢε ογτάες Μεϊομίζεάεϊ"". 
ΤΒε ᾳυεβιίοπ μαῖα ἰβ: ΝῺ ἄοεβ ἴῃς 
ψτίϊες ἰηϊγοάσος πε αυοϊδείοη ἔτοτι ἐπα 
ηὰ Ῥβαίπι δὲ 811} Υ ἄοεβ δε ποι 
ἀΐτεςν ργονε δΒἰβ ροίπε ὃὉγ ἴδε φυοϊδιίοπ 
ἔτοτῃ ἴῃς Μεββίαπίς σσοίῃ Ῥϑαὶπὶι ὃ Ὀοθβ 
ἣς τῇεδη {μα Ηες ννῆο βαϊὰ, Τῇου αγὶ ΠΥ 
ὅοη, φογίβεά ΟἸγίβε 88 ρείεβδι ἐπ σαγίηρ' 
ἐπὶς δ Δρραγθηιγ δε ἄοεβ, οἱπεγνίβα ἴῃς 
καὶ ἰῃ καθὼς καὶ ἐν ἑτέρῳ ψου]ά ὃς ὑη- 
ννατγαηῖϊεά. ΒΥ ἱπιγσοδυςίπρ ἴῃς ἰογπηοσ 
οὗ τπ6ὲ ἔνο ᾳυοίδιίίομδ ἀπά ἀεδβίρηδιίηρ 



χχν!ὶ. 46, 
Μεες. 

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥ͂Σ ν. 

ἡ. "'Ὃς ἐν ταῖς ἡμέραις τῆς σαρκὸς αὐτοῦ, δεήσεις τε καὶ ἱκετηρίας 

᾿ πρὸς τὸν δυνάμενον σώζειν αὐτὸν ἐκ θανάτου, μετὰ κραυγῆς ἰσχυρᾶς 

50; 
χὶν. 33, 36, εἰ χν. 34, 37; ἴοὺς. χχὶΐ, 42,εἰ χχίΐ!, 46: ]ο4π, χὶΐ. 27, οἱ χνϊϊ. σ. 

Αοά 485 Ηες ἰπδὶ ςαἱεὰ ΟἾσίβδὲ ὅοῃ, ος 
ποπηϊπαϊεά Πίπι τὸ ἴῃς Μεβείαπὶς ἀϊρητγ, 
ψΒΙοἢ ἱηνοϊνεά τῆς ργϊεβιποοά, ἣε βῆοννβ 
ἴηαῖ τῆς στεδῖεσ δηὰ πος ςοσηργεμεπδῖν 
οἶος οὗ Μεβδβίδῃβῃιρ νγᾶβ ποῖ δδβυπιβᾶ 
ΥῪ ΟΠτίβε αἱ Ηἰβ οὐῆ ἰηβίδπος πὰ 
τηετείοσε τπὶ τῆς ρῥτγίεβιποοά ἱποϊ υἀεά ἰπ 
ἘΠ 18 ννᾶβ ποὲ οἵ Ηἰβ οὐνῃ εδςκίηρ, Ὀὰϊ οὗ 
Οοά᾽Β οτἀαἰπίηρ; οὐ ΝΥ εῖββ. ΒΊθἊκ βᾶγβ8 
ἴδε τείεσεηςς ἴο Ῥβα τη ἰΐ. ἰβΒ πηδάς ἴο 
1εββεη ἴδε πιᾶγνεῖ δὲ αοά 5β'του]ά ρἱοτιν 
ΘΟ τίβι 5 ργίεβι, ϑί τη αιὶγ ἘΪεῆ πη “ ἀΔ85 
ΟΠ γίϑιαβ ἰπ εἰπεπὶ 80 πηνεγρ είς ἢ 
ἰῃπίρεπ Νεγμα!πίβδε σὰ αοῖς οἰοδι, 885 
βείηες Βεγυδιηρ Ζυπὶ Ἡοδερτί εβιεγαπιὶ 
ηἰοῆς Ὀείγουπα!οἢ βεῖὶη Καπη;" δηὰ 
Ῥανίάδοη, “1τ 8 ΌῪ πῸ πιδᾶπβ8 πιδδηϊ 
παῖ τῆς ρείεβδίποοὰ οἵὔὐ ΟἾγίϑε ν)λ8 
ἱἑπυοϊυεά ἴῃ ΗἱΐβΒ ϑοπβῃίρ (ΑΠοσά), πα 
ῥνίογὶ ταειϊμποὰ οὗ Ἴοποεριίίοη Ψ ΠΟΙ 
Ἰογείψη τὸ ἴῃς Ἐρίβεῖα, Ὀὰϊ τλεγεῖὶγ ἴπδὶ 
ἰς ννᾶβ βυϊίξδῦϊς ἴθ οὔθ ΨὩΟ νν8 ὅ50ῃ, 
Ῥεΐπρ ἰπάεεά ροββϑίδίε ἴο ποτε οἵπεσ (8ες 
οὶ. 3). Βγυος {πίη [Π 6 νυτίτεσ τυ ιβῃο8 ἴὸ 
ἰεαοῦ δαὶ ΟΠ γίβι᾽'β ῥγίεβιῃοοά [8 σοενδὶ 
νὰ Ηἰβ ϑοηβῆρ δηά ἱπῆεγεπε ἰπ ἴτ, 
κατὰ τὴν τάξιν “αἴει τῇς οτάετγ; ̓" 
δτλοηβ ἴδ οἴπες πιδδηίπρβ τάξις ἀεηοῖεβ 
ἃ οἶδββ οὐ τδηΐς, “ογτάο χυὺβδ ἀϊοίτυγ 
αυϊβρίαπι βεηδίουῖ ογάϊπὶβ, νοὶ δαυεδβέγὶβ 
οτάϊπὶβ". Τῆιβ ἰῃ Ὠετηοβίμεηςβ, οἰκέτου 
τάξιν οὐκ ἐλενθέρον παιδὸς ἔχων, ἴῃ 
Ῥιο: ΟΝ ΠΝ εἶ κὴὰ τὰ τὰς τῶν βρῶ 
ἐραπείας διατρίβοντες ἱερεῖς, ν 

καὶ κυριωτάτην τάξιν ἐχόντοῖν Τὰ τε 
βυδβεαυεπὶ δχροβίθοη οἵ ἴδε Μεῖϊςξ, 
Ῥεϊδβιῃοοά ἰξ 18 πεν οη εἰς τὸν αἰῶνα 
τδαϊ επηρῃδβὶβ 18 ἰαἱά, 
γεν 7. ὃς . . . ἔμαθεν... καὶ ἐγένετο. 

[πῃ τῆεβε νεῖβεβ ἴτε νυτίτεσ ϑῆοννβ ον 
ΤῶυοΒ πεῖ 88 ἰπ ἰδ (Δ]] ἴοὸ ἴδε 
Ῥείεαιμοοὰ τερυρπδηὶ ἴο ἤδβῃ δπὰ ὑ]ἱοοά ; 
ον ἰξ ννᾶδ [πγουρῃ ραϊηδι! οὐρεάϊεηος, 

ποῖ ὈΥ δἰτορᾷηὶ διλδιτίου ἢς Ὀερᾶπια 
Ργίδοδι. Τῆς τηδίη βίδϊοπηθης ἰ8, Ηδ 
Ἰεαγτηφὰ οὐεάϊεηος δηὰ Ὀεοᾶπὶς ρεγέεοι 
88 ϑανίοισ. ὃς ἐν τ. ἡμέραις τῆς σαρκὸς 
αὐτοῦ “ὙΠΟ ἴη τῇς ἄλγβ οἵ Ηἰ5 ἤδδϑβα," 
ἂπά ψβδη {μεγείοσα Ηδ νν8ὰ8 'ἶἰκεὲ Ηἰβ 
Ὀγεϊδγαη ἴῃ σαρδοῖΥ ἔοσ ἰδτηρίδιίίοη δπὰ 
δβιυβετίηρ ; ο΄. ἰϊ, τ4. εἰ . . . 
προσιν γκας “ Ἡανίπρ οἤδετεά ὕρ Ῥγαυεθγβ 
ἃηὰ βυρρ !οαιίοπβΒ ἢ δίγοηρ ογγίπε 
διὰ ἰδᾶῖβ υὑπίο δίπιὶ ἴπδὶ ᾿γνὰ8 δ0]ε ἴὸ 
βᾶνες Πἰὶπὶ ἴτοπ) ἀεδιῇ ". προσενέγκας 
8δα8 βοπιθιϊσηεβ ὕδεη βυρροβεὰ 1ὁὸ σείες 

ἴο 6 προσφέρειν οἵ νεῖ. 3, ἀπά ἴο δανε ἃ 
Βδοσι ῆς 8] ϑεῆβε. ἴξ ννᾶβ βυιςἢ δῃ οἤεσίη 
85 ὑδεοαπης Ηἰ8 ἱπηοοεηὶ ἀσθένεια. ΑΒ8 
τ8ς ογάϊπατγυ Βίρῃ ρτίεβε ργεραγεά Ὠἰπηβεὶ 
ἴος οβετίηρ ἴοσ τῆς ρεορῖε ὃν οβετγίηβ 
ἴοτ Ὠϊπηεοῖῇ, 50, ἰξ ἰ8Β ἰπουρῆε, ΟἸτίβε ννὰ8 
Ριερατοὰ ἔοσ { βίοι βδογίῆςοϊαὶ οἵ 
ῬΓΘΘΕΥ τνοτὶς ΌῪ ἴῃς ἐεεἰϊὶπρ οἵ Ηἰδβ οννῃ 
ΜΕ ΚΠεβ8. Τετῖε 8 (στῇ ἰπ ἐπ8. ΝΝ εἰ88᾽ 
τεάβοη ἔογ εχοϊυάίϊηρ τῃ18 τείεσεηοα ἰ8 
“ἀλ88. εἰπ Ορίεσγῃ πη βῖαγκοπὶ (εβοῆτσεί 
υπὰ ΤὨγάπηεη εἴης ἀηνο !Ζίεμθατε Νοτ- 
δῖ! ρ ἰδ", Οὗ. Ῥανίἄβοπ, Ρ. 113, ποῖε. 
προσῷ. ἰΒ υβεά νἱϊ δέησιν πῃ ἰΔίες 
Οτεεκ νυυίϊειβ: ἱπβίαποεβ ἱπ Βίεεκ. 
δεήσεις τε καὶ ἱκετηρίας, {Πε8ε 'ννοτὰ 8 
ἅτε εἰβεννβοσς σοὺ) δὰ 88 ἰῃ ἰϑοςσζδίεβ, 
Ὁε Ῥαεε, 46; Ῥοϊγδίυδ, ἰϊϊ. 112, 8; οἷ 
700. χ'. 22ώ.0Ό. Τῇαε τεϊδιίοη οὐ ἴπε ἵνὸ 
ψοτάβ ἰ8 ννε]] ὑγουκας ουὲ ἰῃ ἃ ρβεβα σα 
ἴτοτὰ Ρῃΐο ᾳυοιεὰ Ὁγ Οδτρζον: γρα' 
δὲ μηνύσει μον τὴν δέησιν 
ἱκετηρίας προτείνω. ΟΓ, Ευτίρ., 1ῤλ. 
Απμὶ., τ2λτ6. ἱκετηρία [ἴτοπὶ ἵκω 1 οοπηα, 
ἱκέτης οπε ΨὙὴΟ ΠοπιῈβ 88 ἃ βυρρ᾽8η1] 
ἰ8 Οτἰ Δ ΠΥ δὴ δά)εςιῖίνε -- αἰ ἰοῦ βυρ- 
ΡΙΙαπιβ, ἰδῆ ἂπ οἷϊνε Ὀσγαποῦ [8ς. ἐλαία, 
οὐ ῥάβδος) Ῥουπὰ οἶϊὰ νοοἹ ψῃίοἢ τῆς 
Βυρρίιαηὶ οαιιίεἃ 28 ἃ βυτηροί οἵ δἰβ 
Ρζαγεῖ. Τῇε οοη͵υποιίοη οἵ ἁ Ψογάβ ἰπ 
1818 νεῦβε 18 (οσ εἴωρῃδβῖὶβ. ΤΏ6β6 ΒΌΡΡ]1- 
οδτίοπβ νγεῖς δοοοπηραπίεὰ μετὰ κρανγῆς 
ἰσχυρᾶς καὶ δακρύων “Ὑἱτἢ εἰτοηρ; οτγίηρ 
δἃηά τελεβ,᾽ εχργεβδίηρ ἴῃς ἱπίεηβιυ οὗ 
τῆς ργάγεῖβ δηὰ δ8ὸ ἴε κεεῆπεββ οἵ ἴῃς 
βυβετίηρν. Τῆς “ βΒίγοηρ οσεγίπρ " ἰδ βίσικ- 
ἴπρ. ϑομδιίρεη αυοῖεβ: “ὙΒοΙα ἃγα 
ἴῆτγες Κίπά8 οὗ ργάγεζβ, εδοῇ ἰοβίες ἴμδπ 
δος ῥγεςεάϊηρ ; ργάγεσ, ογσγίῃρ, ἀπὰ εᾶγβ. 
Ῥγαγετ ἰ8 βίϊεης, οσγίπρ Ψ ἢ ταἰβθὰ νοίςα, 
ἰεᾶσβ ονεγοοτης 811 ἐπίῃ ρ8.᾽ [Ι{ 8 το ἴῃς 
βοδης ἴῃ Οεἰβεσηδης τγαίογεπος ἰβ πηδάς, 
δηὰ διπουρἢ “ ἴδᾶγβ ᾿᾿ ἅτε ποῖ πχεπιοπεᾶ 
ὃν ἴῃς ἐνδηρε 818 ἰπ γεϊδτίηρ ἴῃδῖ βοεπα, 
πεν ἄτα ἱπιρὶοὰ, ἀπά τπὶ8. τυτῖϊες πιῖρδς 
παῖσαι τῆι τεργεβεης ἴῃς επιοϊίοπ οὗ 
ους [οτὰ. Τῆς ῥργᾶυεσ ννὰ8 δά άγεββεά 
πρὸς τὸν ὅυν, ν σώζειν αὐτὸν ἐκ 
θανάτον “ἴο Ηἰπὶ ἴπαὶ Δ 8 δθΐε ἴο βᾶναε 
Ηἰπι τοπὶ ἀεαι,᾽" νι ἢ ἱπιρ 168 τῃδι τῆς 
τᾶγει 88 ἴπδὶ Ομγίβὲ τισι ὃς βανεά 

τόστὴ ἀδδίῃ [“ Ἑδίδες ἢ ἴὲ Ὀς ροϑβεβίδίε, [εξ 
τηϊ8 ΟΡ ρ488 ἔτοτι της ̓] δυῖ αἶϑο βιιζρεβίβ 
τῆδι (δ ργάγοτς νν88 ποῖ ἔοσσηδ ν δηϑυνεσεὰ 
-εἰβε μὲ τὰ δι ρμδβίβα ἴῃδι Οοὰ Βαάρονεσ 
ἴο δῆϑνγεῦ ἰ ὃ σώζειν ἐκ θανάτον. ΤΗΣ 
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καὶ δακρύων προσενέγκας, καὶ εἰσακουσθεὶς ἀπὸ τῆς εὐλαβείας, 8, α ῬΒΙ. ἰ{. 6, 
Ἀ καίπερ ὧν υἱὸς, ἔμαθεν ἀφ᾽ ὧν ἔπαθε 

Ῥτάγετ τεοογάδα ἱπ Μαγκ χὶν. 36, δηὰ ἴδε 
δηιοϊραϊίοη οὗἨἁ ἁἀειμβεπίαης αἰϊυάςά ἴο 
ἴῃ ]ομπ χίϊ. 57) [Πάτερ σῶσόν με ἐκ τῆς 
ὥρας ταύτη] ὅτε βυβῆςίεπε ἴο βῇον 
τῶαι ἰ ἰ8 ἀοἰνετάπος οπὶ ἁγὶπρ (πᾶῖ 18 
ταεαηῖ. ΜΠ, βοννένεσ, ΒΆγ8: “ΟἸσίβι 
ἰ8β τῆι τερτεδβεηϊοὰ 48 ργαγίπρ ποῖ (δμδὲ 
ἀδδιὴ πιᾶν ὃς ἀνετῖεά, δὰϊ ἴμαὶ Ηξ τᾶν 
Ὁς βανεά "ουἱ οὗ ἰτ,, ψῃεη ἰτ ςοπλεβ.᾽" 
ννεβίοοῖε τπΐηκβ πὲ ψνογὰ Ἴοονεῖβ ὈΟΙΒ 
ἰάεαβ αδαπά παῖ ἴπ {πε ἢσγβὶ βδθῆβε (δα 
Ρίδγεσ νγὰ5 ποῖ ρταπίεά, [μαι ἰξ πιίρμι ὃς 
βιληϊεά ἱπ δε βεοοηά. [{ 8 ργείεγαδ!ς 
ἴο δοίδε γ ἴῃς βίπιρὶς βιδίεηεηὶ (δπδὶ 
με ραββίοη οἵ Οἢγίβι 'β ργάγε ἴὸ Ἔβοᾶρε 
ἄεαιῃ ννὰ8 ἱπιεπϑίῆεά Ὁγ τδε ἴδοι τπᾶὶ Ης 
Κπενν αοά οουἱά ἀεῖϊνες Ηἰἶπι ὃὉγ Ὀνεῖνε 
Ιεφίοπβ οὗ δηρεὶβ οἵ οἴβεγινίβε. Ηἰβ 
δὐβοίυιϊε ἔδίιἢ ἴῃ τῆς Ἐδίμετ'᾽ 5 αἰπιὶ ἢν 
Ροννεῦ δπὰά ἱπβηϊϊε σεβουγος ννὯ8 ἴδε νι 
δΟᾺ] οὗἨ Πίβ ἐγία]ὶ. καὶ εἰσακονσθεὶς ἀ' 
τῆς εὐλαβείας ““Δηὰ πανίηρ Ὀδεη δεαγὰ 
ου δοοουηὶ οἵ Ηἰβ ροάϊγν τενεζεηςς ᾽᾿. 
εὐλάβεια [τοπὶ εὖ λαβεῖν το τᾶκε γσοοὰ 
Βοϊά, ον ςάγοῖι μοὶ ἃ] ἀεποῖεβ ες σδυϊίουβ 
τερατὰ ψὩοἢ ἃ ννῖδε πιϑῃ ρᾶγβ ἴο 411 ἴδε 
οἰγουπηδίδης 68 οὗ Δη δΔοίίοη. Τῆι ΕΔὈϊυ8 
Ουποιδῖος νγᾶ5 ἰεγτηςὰ εὐλαβὴς. Απά ἰπ 
τεψατὰ το ἀοάἁ εὐλάβεια πηεᾶπ8 ἰδαιῖ τα- 
νεζεηΐϊ δβυϊταϊββίοη ἴο Ηἰβ νν1}}} νυ ῃ ἢ σαὰ- 
τίου οὐ ρῥγυάεηςς ἀϊοϊαῖεβ. [8ες Ρχεον. 
χχυ!. 14 δηὰ ἴῆες ἀεβηϊτίοπβ ὃὉῪ ΡΒΐϊο. 
εὶς. αν. Ὀὲν. αεν., 6.} Ὑπαι ἀπό [οἱ- 
Ἰοννίης εἰσακονσθεὶς τηεληβ ἴῃ ΒΙΌ] ςΑὶ 
ατεεῖς "'οη δοοοιπὶ οὗ" Με πᾶνε ρζοοῦ 
ἴῃ ἸοῦΌ χχχν. 12 δηὰ [Ἃ,μκὸ χίχ. 3, ἃ8 
ΜΜῈ}} 48 ἔτουι πε ἐγεαυεηΐ υ86 οὗ ἀπό ἴῃ 
Ν.Τ. το ἀεηοῖς οδυδβε, ]ομπ χχί. 6; Αςῖβ 
χιΐ. 14, εἴς. [π οἰδββίςαι ατεεῖς α᾽8δο ἀπό 
ἰ8 υϑεὰ ἔοτ ῥγοῤέενγ, βες Ασὶβιορῇ., Κηίφξλία, 
1, γ67) ὡς ἀπὸ μικρῶν εὔνους αὐτῷ - 

ν σαι. 8εε δἷβο {πε Βἐγάς, 
1. 16ο. Τῆς οδυϊτίουβ τενεγεῆςα, οἵ γανογεηῖ 
οδυϊίοη---ἰῃς ἔεας ἰεδὲ Ης βῃβουϊά ορροβε 
Οοά οἵΥ δβεὲπὶ ἴο ονετρεγϑυδὰς Η!πὶ-- 
ΨΏΪΟΝ 88 πελιὰ δπὰ δηβινεεὰ νγδβ 
ἐχργεββεὰ ἰπ ἔπε βεοοηὰ ρει το οὗ ἴῃς 
τάγες ἴῃ Οεἰμβείδηςε, “ Νοῖ τὴν υἹ]] 
ὲ της ὃς ἄοπε᾿. Απὰ ἀπό ἰ8 υδβεὰ 
ἰπ ῥγεΐεσεπος ἴο διά, Δρραγεπην Ὀεοαυδβα 
τε βουζος οὗ τῆς ραγίίουϊα ρει τίοη 8 
τοεδηῖ το δε ἱπάϊοδιεδ, [παὶ ννὲ πιᾶν 
υπάοτγβίδηά ὑμδὶ ἴῃς αὐεβὲ ἀπδννεῖ τὸ ἴΠ]18 
τενεσεηϊ βυτηϊββίοη τν88 ἴὸ ρίνε Ηΐπὶ ἴῃς 
οὔρ ἴο ἀτίηϊς δπὰ ἴδυβ ἴὸ δοοογῃρ ἢ 
τῆτου αὶ Ηΐπι τῆς ἔδυ Ἰε88 ψ ἢ} οἵ αοά. 
Τὸ δᾶνε σεπιονεά ἴδε οἰ ἀπά βανεά Ηΐπὶ 
ἴσο ἄεαῖβΒ ψουὰ ποῖ πᾶνε δηβννεγεὰ 
ἴδε εὐλάβεια οὗ τῆς ργαγετ. Τῆς πηεδηΐπς 

ΝΟΙ, ΙΝ. 

τὴν ὑπακοὴν, 9. ' καὶ τελειω-; ἦτο. 

οὗ τῃ6 οἴδυβα 18 ζυγίος ἀείεσιίπεά ὉΥ 
ὙΠΑῚ ἐοποινπονς Ἂ 

Ἐσ. 8. καίπε υἱὸς εν ἀφ᾽ 
ὧν ἔπαθε ὑπὰς ν ΚΤ ααμι Ὀεεμ 
Βεαγά ... .] δἰ πουρῃ Ης ννδϑ ἃ βοὴ ες 
Ἰεασηεᾶ ορεάϊεηπος ἔτοπι ἴῃ τῃϊηρβ Ηξε 
βυῆετοά, ΤῊς ταβυϊ οὗ δίβ δοίης πεασὰ 
ννᾺ5 ἰπεγεῖοσς ἴδδι ἢς βυβειεά, Ὀυϊ ἱπ 
ἰὰς βυβετίης Ης εασπεὰ οδεάϊεπος, 
Ῥεγΐεοϊ υπίβοη ννἱἢ ἴδς ψ1|1} οἱ αοά ἔοτ 
ἴδ βαϊνδίίου οὗ πῆδεὴ 80 ἴῃμαὶ Ης Ὀεοᾶπὶς 
δρετγίεοιεὰ ΡῬτίεβε. Ηε Ἰεάαγηςά οὐεάϊεπος 
καίπερ ὧν νἱός: “ τῃ18 [8 διαϊεά το οὈνίαια 
ἴδε νεῖν ἰάςα οὗ δββυπιριίοη οἡ ἢ18 ραγί " 
( αν ἀβοπ). Ῥεγῆαρβ, ἐπεγείογε, νγὲ βΒῃου!ἃ 
᾿γδηϑίδίεα, υντ ἃ τείεγεηοε ἴο νεῖ. 5, 
“Δι πουρῃ Ηδ ννᾶβ ϑοη ", ΑἸ Ππου ἢ ὅοη. 
δηὰ τδογείοτε ροβϑεββεὰ οἵ Ὀϊνίπε ἰονε 
δηὰ ἴῃ βυτραίηγ ψὶ τε Ὀϊνίης 
Ῥυτροβο, ες μαὰ γεῖ ἰο ᾿ἰδάγῃ ἴδδὲ 

εςξ δβιι στ βϑίοπ νυν ΠΙΟὮ ἰ8 Οηἱγ δοαυϊγεά. 
Υ Οδεγίησ ἰῃ ραϊπίυὶ, τειγίἐγίηρ οἰτγ-- 

οὐπιδίδηςεβ. Ἧς τλᾶε ἀεόμετ πᾶ δερεῖ 
εχρεγίθδηςς οἵ ψῆδιὶ οδεάΐϊδηος ἰβ δπὰ 
ςοβῖβ'ι Αηά ἐλ ῥαγέϊεμίαγ οδεάϊίοποσ. 
[τὴν ὑπακ.} ννδίο ἢ νν88 τεχυϊτεά οἵ Ηἱπι 
ἰπ τῆς ἀδυβ οἵ Ηἰβ βεβὴ νγαβ ἴπδὲ υνῃϊοῖ 
ἴ οηςα ζᾶνς Ηἰπὶ ρεγίεςϊ επίγδηςς ἱπίο 
ἴὰε Ὀϊνίης ἴονε πὰ ἢυτηδη παρά. [ἴξ ἰ8 
ψθεη ἴδε ΤΠ 8 ἰοϊὰ ἴο ἀο βοπιεϊμβίησ 
ΜΒΙΟΝ ρδὶπβ δίπι, ἀηὰ ΜΝ ἰοὮ Πα βὮ γί πἰκβ. 
ἔτοπι, ἴλας ἢς ἰεάγῃβ οὐςεάϊεηπος, Ἰεᾶτῃβ ἴο. 
βυῦπλῖ ἴο δηοίδες ν1}}. Απά δα τίη, 
νοῦ ΟὨτῖδὲ βυβετεά ἴῃ οδεγίησ ἀοΐε 
ΜΠ τυρῶι Ηἰπὶ ρεγίεοι βυδηββίοη δηὰᾶ 
αἱ ἴῃε βαὴς {ἰπ)ς ρεγέεςι ἀενοιεάπεββ ἴο 
τηᾶῃ. Οη {Ππ|8 οὐεάϊεηςε, δες οδοτιβοῦ 
ΒΘ ἴῃ Ἐχῤοσίίον ἴος 188ι, Ὁ. 424. 
καίπερ ἴ8 οἴϊεη ἰοϊηεὰ τε ἴῃς ρατεοῖ ρα 
ἴο δπλρμδβϑίβε ἰἰβ Ἴοποεβδῖνες ὑ8ς [866 
Βυποηῃ, 437], 88 ἰη ὈὨϊοά, 5ῖς., . σ7, 

ὃ βίος καίπερ ὧν παράδοξος. 
ἐν ἀφ᾽ ὧν ἔπαθε, ἃ Τοοπιπιοη ἔοτπι οὗ 

αἰϊγδοιϊίοη δηὰ 4180 ἃ οοζηπίοη ργονεγδίδὶ 
ΒΑγίπῷ, οἵ ψνῖορβΒ ΔΜ είϊβιεῖπ γίνεβ ἃ 
ὨυπΊθες οὗ ἱπβίδηοςβ ; Ηεγοάοι, ἱ. 207; 
ΖἜβοῆ., Αφανι., 177, πάθει μάθος, Ὁε- 
τηοβίῃ., 1232 τοὺς μετὰ τὸ παθεῖν μαν- 
θάνοντας. ΟδΊρζον 430 αυοῖεβ βονεγαὶ 
Κοπν ἜΚΤΝ “ποῖῃ [6 2ὲ δονιπ., ὃ 
παθὼν ἀκριβῶς ἔμαθεν, αηὰ 2.4 Ῥγοΐμρ., 
25. ἔμαθον μὲν ὃ ἔπαθον. δεε 4150 ἄμε, 
Ογανι., Ὁ. 2900 Ε. Τι. 

νεῖ. 9. καὶ τελειωθεὶς . . . αἰωνίον 
““Δηὰά δανίηρ [ς[ἢ08] Ὀεεη ρετίεςτεά 
Ὀεσᾶπιε ἴο 81] ψνῇο οὔεν Ηἰΐπὶ τῆς βουζος 
[πείπαιου οἵ εἴεγηδὶ βαϊνδιίίοη ". τελει- 
θεὶς (ν. 11. τοὺ μανίῃπρ Ὀεεη ρεγίεο 
εαυϊρρεά ἢ ἀνεγυ αυδιβοδιίοη ἕος {μὲ 

19 
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θεὶς ἐγένετο τοῖς ὑπακούουσιν αὐτῷ πᾶσιν αἴτιος σωτηρίας αἰωνίου. 

10. προσαγορευθεὶς ὑπὸ τοῦ Θεοῦ ἀρχιερεὺς κατὰ τὴν τάξιν Μελ- 

χισεδέκ. 

αι, Περὶ οὗ πολὺς ἡμῖν ὁ λόγος καὶ δυσερμήνευτος λέγειν, ἐπεὶ 

ΡῬτίεβεῖγ οἴδος ὈγῪ τπῈ ἀϊδοὶρ! πα αἰτεδάν 
ἀεβογίρεά. ϑενεγαὶ ἱπιεγργεῖετβ (Τθο- 
ἄοτει, Βίεεκ, ννεβίςοιι) ἱποῖι ἀς ἱπ {δὲ 
ψνοσὰ ιἰτὸ αχδλιιδίϊοη οὔ ΟἾσιβέ, δυῖ 
ἱΠεριαπιαῖεῖγ. ὍΤῃς ψογὰ τηυδὲ Ὅς ἰη- 
τεγργαῖεὰ ὉΥ ἰζ8 οοηπεοιίοη ἢ ἔμαθεν 
ὑπακοήν; Δπὰ ἤεῖε ἰξ πιεᾶπβ τῇς οοπὶ- 
Ρἰειίοη οὗ ΟὨγίϑειβ τῆογὰὶ ἀϊβοϊρί πε, 
Μοῦ ἐπάεὰ ἴῃ ΗἰβΒ ἀεαῖῃ, Ης τῇυβ 
Ῥεοδπια αἴτιος σωτηρίας αἰωνίον αυὐϊδοτ, 
οἵ οᾶυδε οὗ εἴετηδὶ βδἰνδιίοῃ, πῃ {ὰ] Β] πλεπὶ 
οὗ ἴτε 9411} το δῇ εἴεγῃαδὶ ργίϑβιῃοοά, νεσ. 6 
εἰς τὸν αἰῶνα ἀπὰ νει. το. αἴτιος ἔτε- 
αυσηιν υδεὰ ἰπ ἃ δίπι ας δεῆβε ἔτοπὶ 
ἔρτθετ ἀοννηνναγάβ, 48 ἰῃ Ὀῖού, ϑίς., ἱν. 82, 
αἴτιος ἐγένετο τῆς σωτηρίας. Ατἰβιορῇ., 
ΟἸομάς, ὃ5, οὗτος γὰρ ὁ θεὸς αἴτιός μοι τῶν 
κακῶν. Ῥηϊΐο, δὲ Αργὶ., 22, πᾶσι τοῖς 
ὑπακούονσιν αὐτῷ νἱτἢ ἃ τεΐεγεπος 
ἴο τὴν ὑπακ. οὗ νετ. 8. ΤῊΣ βανεά πγυδὶ 
Ῥᾶ85 [πτουρὴ δη Ἐκρεποπος βγη αγ ἰο ἴῃς 
ϑανίουτ᾽ 8. ΤἬεὶτ βαἰναδιίοη ἰ8 ἰη ἰεαγηΐηρ ἴὸ 
οὔεγ. Τῆυβ ΠΕΥ τα δαγπηοηϊβοᾶ ἰὸ ἴῃς 
οἷς βυρτεπὶς ἂπὰ ρεγίεοι νυν}, ΤῊ ἰ8 
τενεγθοῖν αίνεη ἰπ ἰϊ. το. 

γες. το. προσαγορευθεὶς . . . Μελ- 
χισεδέκ ““ϑἰγῖεὰ ὃν αοἁ Ηἰρῃ Ρτίεβι 
Δΐϊεσ ἴῃ ογάες οἵ Μεϊομίζοάθκ". ““προσ- 
ἀγορεύειν εχρίεξδδεβ ἴῃ6 ἴογπιὰὶ δηὰ 
βοίδιμη δϑογίριίοηυ οὐ (πες |ς ἰο Ηΐπι 
ἴο ψῃοπὶ ἰξ Ῥείοπρβ (' δἀἀγεββεὰ 48,᾽ 
4 βιγ]ςὰ ᾽ ̓ (νεβιίοοῖ). “ΨνΒεη τῆς 8οη 
δβοεηάδεὰ δπὰ Ἔρβεᾶτος ἴῃ τῆς βαποῖυδγυ 
οὐ Ηἰρῆ, αοά 56ἰυϊεά Ηἰπὶ οτ δά άγε:βεά 
Ηἱἰπὶ 48 δὴ Ηἰζῃ Ρείεβϑε δῖϊες ἴῃς οτάες οὗ 
Μεϊοπίσεάεϊ, δηὰ, οὗ σουγβα, ἰη νίγτας οὗ 
ϑυςο δὴ δά άγεβϑβ ςοπϑιϊτυςοά Ηΐπ βυςῖ 
84η. Ηἰρ Ῥείεβι" (Ὀ αν ἄβοπ). Οτὶρί πα! ν 
οδ! δὰ το τῆς ρῥτγίεβδεμοοά ὃγ ἴπε ννογάβ οὗ 
Ῥβ. οχ., Ηε ἰβ πονν ΌγῪ Ηΐβ τεβυγγεοιίοη 
δηὰ δβοεηβίοη ἀεοϊδσεά ἴο δε ρεγίεςτι 
οοπβεογαῖϊεσὰ πὰ 8ὸ ἰηϑβϑίδι ἰεὰ δ5 Ἡϊρῇ 
Ῥτίεβει δῆϊες τῆς ογάες οἵ Μεϊςπιζεάεκ. 
[τ πιὰ θὲ ἀουδιεὰ, ποννενεσ, ννῃεῖπεῖ 
τῆς [}} τηεαπίηρ οὗ προσαγορεύειν ““Δἄ- 
ἄγεββ᾽᾿ βΒῃουϊά πεγε ὃε ἰουπᾶ. Τῆε ςοπὶ- 
τόπο πηδδηΐηρ ἴῃ υντιἴεῖβ οὗ ἔπε εἰπε ἰ8 
“πδηγοά" οἵ “οδ᾽εὰ᾽". ΤΒὰΒ π ΡΙατΑτοἢ 8 
Ῥενίεΐες, ἵν. 4, Απαχαρόσγαδβ, ὃν Νοῦν προσ- 
ἡγόρενον, χχνὶϊ. 2, λευκὴν ἡμέραν 
ἐκείνην προσαγ., χχίν. 6, οἵ ΑϑραϑΞίδα, 
Ἥρα προσαγορεύεται. δηὰ νἱϊ!. 2 οὗ 
Ῥετίςοϊε8. Ὠἰπιβεῖ, ᾿οΟλύμπιον . . . προσ- 
αγδρευθῆναι, 80 ἱπ Ὀϊοά. 5ἱς., ἱ. 51, 
οὗ τῆς Εργρείδπβ, τάφους ἀϊδίονς οἴκονς 
προσαγορεύουσιν. [Ιϊ ςαπηοῖ ὃε σεΓγίΔί ΠΙΥ 

ςοηοϊυάεὰ εἰμεν ἴτοσῦὶ ἴῃς ἴεπβε οἵ ἴῃπε 
ςοπίεχὲ ἴπᾶὶ τ 15 “ πδπιη σ᾽ 18 ἴο ὃε 
δϑβδίρποά ἴὸ τπε ἀδίε οὗ ἴῃς δβοεηβίοῃ 
ἀηὰ ποῖ το ἴῇς οτὶ ρίπαὶ δρροἰϊπιπιεηῖ. 
ὙΠα επλρἤδβὶβ ἰ8 οα ἴῃς ννογάβ ὑπὸ τοῦ 
θεοῦ, ποῖ ὉΥ πιᾶπ δυὶῖ ὉΥ αοἄ [88 Οἤτγίϑι 
Ῥεεη παπιεὰ Ηἰρἢ Ργίεβι ; δἂπά ου κατὰ 
..ὖ Μελχ. 458 ννατγαηπιίηρ αἰωνίον. 

Τῆς ράᾶββαρα ν. σσ ἴο νί. 20 ἰβ ἃ ἀϊ- 
δβδίοη οἼοδβίοπεάδ ὉΥ ἐῆε υντίτετ᾽5 σα- 
εσείοη ἔπδῖ 8 τρυπιδηῖ ἴτοῦλ ἴδε 

Ῥιϊεβιῃοοὰ οἵ Μεϊοιζεάοϊς τᾶν θὲ ἴοο 
αἀἰδῆουϊε ἔογ δἰβ πεᾶγεσβ. [ἷῖἷἢ ογτάεγ ἴο 
βίἱπχυϊλῖε διιεπιίοη πε οὨ 65 δηᾶ ννᾶγῃβ 
τῆεπλ, ροϊπτίης οὐδ ἔπε ἄδηχο οἵ Ῥδοῖκ- 
τνατάπαβ88. ες ᾿υϑεϊῆεβ, ποννενεσ, δί8 
ἀεϊΐνεῖν οἵ ἀϊβῆίοσυϊε ἀοςιτίπς ποιντιῃ- 
βἰδηάδίηρ τπεὶς 8] υρσρίβῃπεββ, ἀπά [ἢ 8 θα 
ἴνο ρτοιπάβ: (1) Ὀεσδυβε ἴο ἰδ ἀρδίῃ 
τῆς ἰουπάδιϊοηβ δος πιοὴ πᾶνε οὔςα 
Κποννη ἔπεπὶ 8 ι.861685 (ν]. Σ-8) ; πὰ (2) 
Ὀδεοδυβα ἢς σᾶπποῖ Ὀυϊ Ὀδεϊΐενς (αὶ ΠῚ8 
τεδάεγβ ᾶἃτὲ δϊεσ 411 ἱπ βοάσγοεὶν 80 ἀεβρε- 
ταῖε ἃ οοπάϊτίοη. Τμεν πεεὰά ἴο δᾶνςε 
τῃεῖς δορε ιτεπενεά. Τῆΐϊθ πόρε {παν 
Βᾶνε Ὄνοσυ γϑάβοη ἴο σποτβῃ, βεείης παῖ 
τηεὶς ἔδιποτβ ἤανε δἰγεδάν επιεσεά ἱπο 
τῆς επ͵]ογτηεπὶ οὗ ἰξ, τλι αοἂ νῇο σδη- 
ποῖ [ἴδε Βα58 βίνογῃ ἴο τῆς {δ ]τηεηϊ οὗ ἰῃς 
τουΐβεϑ, ἀπά παῖ [Ἔβὺ8 ἢ88 δεηΐετεά ἴῃς 

ἔδανέηιν, νου] ὰ 25 πεῖς ἐοσεσαππατ. Μεγ. 
711-14. Οοιηρίαίπι οὗ τπεῖγ 8 υρρίβῆπαββ 
οὗ πιϊηὰ. 

Μετ. αὶ. περὶ οὗ. “Οἱ ψΠοπι,᾽" ποῖ, 
858 ἀτοῖίυ5 ((Γ ΠεἸΖβοῖ ἀπά νου ϑοάςη) 
“Ὅς 4υ8," οἵ ψπίοἢ ῥτγίεβιμοοά. [{ 18 
βίτηρίεβε ἴὸ γείες τῆς γεϊδεϊνε ἰο ἴῃε ἰαβὲ 
Ψοτά Μελχισεδέκ; ροκβίθ]ε ἴἰο τείεσ ἰΐ 
ἴο ἀρχιερεὺᾳ . . . Μελχ. Τῇε ἰοτπιεῖ 
Βεδη8 ᾿υδιί πε Ὁγ ἴῃε πηᾶππεῦ πὶ ῃ ἢ 
ς. νἱϊ. τεβυπλθβ οὗτοι ὁ Μελχ. Νὸ 
ἄσουδε ἴδε τεΐδγεμος ἰβ ποῖ δδγεῖγ ἴο Μεὶ- 
οἰϊΖζαάεϊ, θὰ το Μεϊομίζοδεϊκ 485 ἴγρε οὗ 
ΟἾγίϑε᾽ 5 ργίεβιποοά, Οοποεζηΐηρ Μεὶ- 
οἰϊδεάεκ ὃς πᾶ5 τιυοῦ ἴο βὰν πολὺς ἡμῖν 
ὁ λόγος, ποὶ εχᾶςι]ν εαυίναϊεπι ἴο ἡμῶν 
ὃ λόγος, Ὀυϊ ταῖπεῖ βρη γιης “ἴδε ἐχ- 
Ροϑίτίοη νυν πίοι ἰξ ἰ8Β ἱπουτηδοπὶ οἡ ὰ8 ἴο 
αηδεγίακε", [ΟΥ̓ Απέροπα, 748, ὁ γοῦν 
λόγος σοι πᾶς ὑπὲρ κείνης ὅδε.) Τῆς 
εχροϑίοη 18 πεοθββδγιν οὗ βοπῖε δχίδηϊ 
(ς. νἱϊ.), ΑΙΞΠουρὴ οὗὨ δὶβ ψῃοῖς ἰεἰίεσ ἢς 
ἢπάθ ᾿ξ ροββί δες ἴο 8ὰν (χίϊὶ. 22) διὰ 
βραχέων ἐπέστειλα. Ιεἐ 18 4150 δυσερμη- 
γευτος “ἀπῆουϊο ἴο ἐχρίδίπ," “"παγά τὸ 
τοηᾶθγ ἱπιο! σι ο]ς,᾽"" “ὁ π᾿ πίθγρυ 1118 ᾿᾿ 



Ι10-͵Ἱ2. 

ψωθροὶ γεγόνατε ταῖς ἀκοαῖς. 
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12. " καὶ γὰρ ὀφείλοντες εἶναι διδάσ- κ : Οος. “ἱ. 
. 2,3} 1 

καλοι διὰ τὸν χρόνον, πάλιν χρείαν ἔχετε τοῦ διδάσκειν ὑμᾶς, τίνα 1 Βεϊελ  α, 

τὰ στοιχεῖα τῆς ἀρχῆς τῶν λογίων τοῦ Θεοῦ " καὶ γεγόνατε χρείαν 

Ογεῖ!, τινὰ 
1 τίνα 8485 ἰη ϑ'γτ., νρ.,. “αυᾶς 5βἰηξ εἰοπιεηῖδ᾽". 

[ιαομπιαπιν ΨΨΗ, Βαϊοη ; δίτες (ξουπηεηίυβ ἀπὰ 45 ρίνίηρ Ὀεῖζεσ βεη8ε. 
80 Οτίρεη, Ϊ]εγοσιε, Αυριδείης, 

“ὁ ΤΏΘΟΙΥ ἰ8 ἴῃς γυϊὰς οἵ ρταςῖίςς, ργαςιίος πε 1[{{π οὗ τπεοτγ " (Βοδετγῖβ, Οἱαυὲς 
Βὲδίδογμρ). 

(Ψγυ!.) ; υβεὰ οὗ ἀγεᾶπ)β ἰπ Ασϊεπγίδοσιβ, 
τοῖς πολλοῖς δνσερμήνευτοι (ὑγεισείο). 
ΤΙῖβ ἀϊίουν, πόοννενεσ, αγίϑεβ ποὶ ΒΟΥ 
ἔτοπι ἴῃς παίιτε οὗ ἴῆε βυδ)εοῖ, Ὀὰϊ ταῖμετ 
ἔοτὰ ἴδε πηργαρδγεάπεββ οὗ [τὰ τολάδσγϑ, 
ἐπεὶ νωθροὶ γεγόνατε ταῖς ἀκοαῖς ““566- 
πε ἴῃδὶ γοὺ ἅγε Ῥεοοπῖς ἀ}} οἵ δεδγ- 
ἴηρ᾽", νωθρόᾳ -- νωθήςᾳ [δες Ῥγονι. Μὲμεέ,, 
62] 5ἷονν, βἰυισρίβῃ ; υϑεά ὈΥ Ὀϊοηγδίι8 
ΗΔὶ., ἰο ἄεποῖς λίθον φύσιν ἀναίσθητον, 
ἀκίνητον. Βυῖ ΡΙαϊο ν»ᾶβ βαϊά ἴοὸ δὲ 
νωθρός ἱἰπ ςοτπηρατίδοη νἱἢ Ατίβιοιϊθ. 
Βαῦγίυβ 868 τῆς ννοτὰ οὗ ἴς πυπιροά 
1ἰπ|ὸ8 οὔ ἴπε βδἰοκ ἴορ ἂπὰ οἵ ἴδε 
“ βαρ! " πορεβϑ οὗ ἴπε ννοϊῇ {πὲ Ὠεαγά 
186 πυτβε ἐμγεδίθδη ἴὸ ἴξγον ἴπ6 οδ]ὰ 
(9 ἴδε Ψψοῖνεβ. ταῖς ἀκοαῖς “ἴῃ γουτ 
8εῆβ6 οὗ ἀρλτὰ ἈΠ Βοῖῇ ἴῃ οἰδββίςδὶ δπὰ 
δι 1.4] ατε εκ ἀκοή ἢΔ5 ἴῆγες τλεδηΐηζϑ, 
“(ἢς της πεαγὰ," δ8 ἰῃ [οδπ χίΐ. 38; 
“Ἔ(ἢς β6ῆ8βε οὗ ποαιίηρ," 848 ἰῇ σᾧ Οογ. 
χίϊ, 17; δπὰ “τῆς οασ," δ9 ἱπ Μασίς νἱὶ. 
35, ἠνοίγησαν αὐτοῦ αἱ ἀκοαί ; εὐ. 
ῬΙυπιπιες οα [κο, Ρ. 194. εις τῃς 
δᾶτ βίδηβ ἴογ ἱπιαϊρεηξ δηὰ βρίτίταδὶ 
τεςεριίοη οὗἨ ἐγαῖῃ, γεγόνατε, “γε ἃτε 
Ὀεςοπα,᾽ δπὰ ἐπετγείοσε τετα ποῖ αἴνναυβ. 
11 ἰβΒ ποῖ ἃ πδίιγαὶ ἀπά ἱπῃεγεηῖ δηὰ 
διάοπδοῖς ὑνεκπαβ8 οὗἨ υὑπάετδιδηάίηρ 
6 σοι ρ δἰηβ οὗ, θυῖϊ ἃ ουἱραῦϊε ἱποᾶρα- 

οἷἐν τεβυϊίη ς ἔτοπι ρᾶϑὲ περίεοι οὗ ὀρροτ- 
τυπιτίεβ. ἀτὰρ ἀδάκονν 

ες, 12. κι Ἐξ. ..... 
“Ἔος ἱπάεοά, Ἐπου σα ἰῃ ςοπβίδεγδιίοη οὗ 
δε τἰπια [βίπος γοὺ τεςοϊνεά ΟἾγίβ8ι:} γε 
Ουρι ἴο θὲ ἰεδοθοσβ, γε πᾶνε περ ἀραΐῃ 
τᾶ βοῖῃα οης ἱεδοῖ γου [6 τυάϊ᾽λοηΐβ οὗ 
τῇς Ὀερίηπίηρ [ἴπῸ εἰεπιεη!8] οἵ Ἠ [δε 
οτᾶςϊεβ οἵ ἀοά."--διὰ τὸν χρόνον, «οἵ. 
ἱ, 3, χ. 32; δον ἰοὴῃζ ἴμεν δὰ ρτο- 
[εββεά ΘἈΠΘΒΆΠΙΙΣ νε ἀο ΑΝ κπονν, δαῖ 
4υΐϊε ροβϑβὶ ΟΥ ἵννεη οἵ {πὶ ἘΔ[8. 
Ἔ μοι πῆο [ιὰ ἴοι ἐν υϑὰ ἀκα εν 
Ὀδεῶ ΟἸσίβιίαπβ ἡγεσε ἐχρεοῖεά ἴο δᾶνε 
ταδὰβ βϑυςῇ διίαίϊππηεπὶ ἴῃ Κπον]εᾶρε 45 
ἴο Ὀεσοπιε διδάσκαλοι. Ταὶβ δάνδπος 
Ψ 45 1πεῖς ἀσν, ὀφείλοντες. ᾿πϑιεδὰ οὗ 
τυ. δοςσυπικυίδιίηρ, ΟΠ τί βείαπ Κηον]εάρε, 
πεν παὰ Ἰεῖ 5811}0 ἐνεῇ τῆς τυάίπγεπίβ, 80 
ἕλτ αἱ δὴν σῖε 88 ἴο δἷῖΐονν μαπὶ ἰὸ [81] 
ἰηῖο ἴδε Ὀαοκρτουπά οἵὗὨ ἐπεῖτ πιά δηὰ 
το Ὀεοοπηε ἱπορεγδῖῖνε. Τβείγ ῥεῖ πιδὶ πθεᾶ 

“Τῇ ἱπιεγργεῖεσ πεεάβ ογδῖϊο, τηεάϊταῖῖο, τεπεδιῖο." 

οἵ ἱπβιγυσείου δδᾷ τεουτγεά. ὙΒε περά 
μδὰ δραῖῃ ατίβεη, τοῦ διδάσκειν ὑμᾶς 
τινὰ “οἵ βοτης οπε ἰεδοπίηρ γου,᾽ τῃς 
δεηϊκῖνε (οἰ]οννίπς χρείαν, 48 ἴῃ νεῖ. 12 
ἃπὰ ἴῃ χ. 36. Τῆς ἱπάεδηϊϊε ργοποὺπ 
86εῃ8 ρτγείςγα!ς, 85 ἴῃς ἔοσγῃι οὗ ἴδε βεη- 
ἴεποα γααυῖτεβ Δ Ὄχργεββοὰ βυδήεςὶ ἴὸ 
Ὁτίηρ οὐδ {π6 Τςοπίταβὶ ἴὸ εἶναι διδάσ- 
καλοι, ἀπά ἰο ὑμᾶς. στοιχεῖα . . . 
Θεοῦ. Τἢε πιεδηίηρ οὗ τῆς ἀρχῆς ννοιϊὰ 
Βεοῖ ἴο ὃς ἀεϊειτηϊπεά Ὁγ τῆς ἀρχῆς τ. 
Χριστοῦ ἰῃ νἱ. τ, Βετα ἰξ ἀρράγοπεῖν 
ἀεποῖθβ ἴδε ἰπίτίαὶ βίαψεβ οὗ ἃ ΟἸγίβιίδῃ 
Ρτοίεβδίοη, ἴῃς βίαψεβ ἱπ νμίοῃ τῆς εἶε- 
ταθηῖβ οὗ ἴᾷς ΟὨγίβείδη ἰδ ψνουἹά 
ὨΔίυΓΑΙΥ δε ἰδυρσῃς. Ηδστε, ἔπε, “τὰς 
θερίπηίηρ οὗ πε ογαοῖεβ οὗ ἀοά " ψουά 
ταδᾶη ἴμ6 ογᾶς]εβ οἵ αοά 485 ἴδυρῆξ ἰπ 
ἴδε Ῥερίπηίηρ οὗ οπε' Β εὐυοαιίοῃ Ὀγ ἴπεϑς 
οσϑοῖεθ. ΤΏϊβ οὗ ἰἴβε 1 8 ἃ βίσοης εῃου ἢ 
ἐχργεββίοη, δυῖ τὸ πιᾶκε ἰξ βίσοηρεσ τὰ 
στοιχεῖα ἰ5 λἀάδεά, 48 ἰ πε εβαἰά “88 
τυάίτηρηΐβ οὗ ἴῃς τυάιτηεηῖβ," ὩἸΦΑΒΟ 
οἵ {πε εἰεπιεπίβ. τῶν ων τ. θεοῦ, 
“ ογδουϊοσαπὶ Ὠδεί, ἐ.6,, Ε' ἰϊ, ἴῃ φὰο 
τηλχίτηδ εἰ βυϊηπια παοαββδγια βυηΐ δ εὶ 
ογάουϊδ, φυᾶς εἰ δὶς ἀϊσυπέυτ, σ Ῥεῖεσ ἱν. 
11" (ατοῖυ8). Τῆς “ Οτδοῖεβ οὐ σοά" 
βοπιοϊίπηοβ ἀδποῖς ἴῃς ΟΟΤ., ἃ8 ἰῃ οπι. 
111... 2, Αςῖβ νίϊ. 38; θυῖϊ ποτε ἰξ ἰ8 ταῖ με 
ἴδε υτΐεταπος οὐ αοὐ τπτουρῃ τὰς ὅοη 
(ἰ. 1), ἔπε βαϊνδίίοη ργεδλοπεᾶ ὃν ἐπε [μογὰ 
(1. 3) (βο ΝΥ εἶβ8). καὶ γεγόνατε χρείαν 
ἔχοντες γάλακτος . . . ““δηὰ ἅτε δε- 
οοῖμε βυςῇ 48 ἢδνε πεεὰ οὗ τὰκ ἀηὰ ποῖ 
οἵ 8ο]1ἃ ἰοοά,᾽" “εἰ ἕαςτὶ εβιἰβ φυΐϊδιι8 ΄Δςῖα 
ΟΡΙ18 5ἰϊ, ποῃ βοϊϊάο οἶδο " (Νυϊραῖε). Εοτ 
πε τηδίδρμογ, οὔ 1 Ῥεῖεσ ἰΐ. 2; 1 Οος. 
ἀπ. 1-3, ἃ δι σ ΚΙ ΠΡῚΥ δηδίορουβ ρᾶββᾶψε, 
μὰ 7]οδη χνὶ. 12, ἀαηὰ τῆς Ἐδυρίηϊς ἴεγπὶ 
οΓ γουηρ διίυεηῖιβ ““ΤΠεεπεκοιῇ 
“ΘΟ ΡΒ "᾿ ᾿βεμοράβεη, ΤΠε βᾶπὶς 
ἤρσυτε 8 Ἰουπά ἱπ Ῥῃιο, δὲ Αρτίε., ἰἰ. 
(ν"επάϊδηά, νοΐ. 11., Ρ. 96) ἐπεὶ δὲ νηπίοις 

ἐστι γάλα τροφή, τελείοις δὲ τὰ 
κ πυρῶν πέμματα" καὶ ψυχῆς κιτιλ. 
Αδυπάδηι ΠΠπδιταϊτίοη8 ἴτοπι τες ᾿ἰϊογα- 
ἴὰαζς ἴῃ Υεἰβιεῖθ. [ηβιεδὰ οἵ Ὀεοοπιὶπς 
αὐ, δοϊα ἰο βιδπὰ οἡ ἐμεῖς οὐγῃ ἔδεῖ, 
Ββείεοϊ δηά ἀΐϊρεβδὶ {πεῖγ οννῃ ἰοοὰ, τὮαΥ 
πδὰ [Ἀ]1επ ἰπίο βρίγίϊυδἱ ἀοίαρε, παά 
εηἴεγαά ἃ ϑβϑεοοηὰ οπ]ἀποοά, απὰ οουϊὰ 
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1: Οον. {ϊ|, ἔχοντες γάλακτος, καὶ οὐ στερεᾶς τροφῆς. 
32, εἰ χῖν, 

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ Ν. 13-14. 

13. ' πᾶς γὰρ ὁ μετέχων 

29; Ερῃ. γάλακτος, ἄπειρος λόγου δικαιοσύνης" νήπιος γάρ ἐστι 14. τελείων 
'ν. 14. 

ΟὨἷΐν τοοεῖνε πὰ βἰπιρίεβὶ πουγιβῃσαςεηῖ. 
ΜΚ τεργεβεηῖβ ἰγδάϊ οηδὶ ἱοδομίηρ, παῖ 
ΜΒ ἢ [45 Ῥεεη τεςεϊνθά δηὰ ἀϊρεβίεά Ὁγ 
Οἴδειβ, δηᾶὰ ἰβ βυϊιδῦϊε ἔογ ἴποβὲ 0 
δᾶνε 0 ἰδεῖ οὗ {πεὶς ονῃ ἀπὰ πὸ βυΐ- 
βοίεμεῖν βίτοπρ ροννεῖβ οἵ ἀϊρεβείοη. 
ὙΠῖδ ἰελομίηρ 18 δάἀπιγαθῖν δάδριεά ἰὸ 
{με ἔἤγϑε βίαρε οἵ Ομβιίδη 1ἰξε, Ὀυϊ ἴῖ 
ἐξαύντης ἔοτπι τηδΐυγε ΟΠτιβιίδηβ. Εοῖ τἢ18, 
στερεὰ τὶ 18. Ἔβϑεητδὶ. 
νει. ἐάφ ἐᾺ γὰρ... 

ἐστι. “οὶ ΘΕ οπεὲ ὙὙὯ0 ρδγίδίκεβ οὗ 
ταῖς [48 [ἰβ δοῖβ ἀϊεῖ) ἰ8 στπβοὰϊ εχ- 
ἰχρηνεθος οὗ τῆς ννοτὰ οὗ τἰρῃιεουδηςββ ; 
ογ ἢς ἰδ ἃ δαῦε." ὙὍδὲ τείετεηςς 
γὰρ ἰ8Β δοπγενμαὶ οὔθουσε. [ἰ βεετιβ ἰη- 
τεηάδεά το δι δϑίδητίδις ἴπε ἰδϑὲ οἴδυβε οὗ 
νοοῖ. 12: “Ὑ6 οδηηοῖ τερεῖὶνε 8ο᾽1 ἃ ἰοοὰ, 
ον γου βᾶνε πο Ἔχρεζίεποε οἵ ἴδς ψογά οὗ 
τὶ ρϊεουβηςββ᾽", Βαυῖ δε βοῆοῃβ Πα βίδίε- 
ταεηῖ ὈῪ φεπεγα βίης ἴ1. Ἐνεῖυ οπα ἰδδὲ 
᾿ῖνεβ οἡ στα] [5 ὩὨθοοββαυν υπδοαυλιητεᾶ 
χν τῆς ΒἰΕιες ἰδ δίπν. ΜΉ ΙΟΒ ἰδ πον 

ος δικ. ἄπειρος Πανίπρ Π0Ὸ Θχρετῖ- 
επος οὗ, ἱσπογδηῖ ; 48 κακότητος ἄπειροι, 
Ἐπιρεάοοϊεβ ἱπ Ἑδιγθῦδηκβ, Ρλὶΐ. οἵ 
Ονέεοθ, Ὁ. 202. ἄπειρος ἀγρεύειν, ΒΔ- 
ὑῆαδ, ἱκὰς ἢ ; ἄπ. τοῦ ἐγύνίξεσνει, Αη- 
ρμοη, [εὈὉ, Ρ. 8. λόγον δικι ὑ 
ΨΣ τελοδίηρ οὗ τγἰῃίδουβ οοηάυςι ἴᾷε 
δυς Κις μδῶ8 ποϊδίηρ ἴο ἀο; δε σδπηοὶ 
ἃοὶ ἴον δἰπ)βεῖῖ, Ὀχὰϊ οἂη τηεσζεΐγ [ἷνε 
ἀπά ρτονῖ; με οᾶπποι ἀΐβοεγη ροοὰ ἀπά 
εν!], δὰ πυδὲ ἴδκε ψμδὶ ἰβ ρίνεη ὮὨίτη. 
ΕΙρδιθουβηθββ ἰ8 ποῖ υἱτδίη τς βυςῖ- 
1πρ᾿β Βοιίζοη. Ης οδπηοὶ 8 γεῖ ὈἊς 
ἰδυρῆς ἰτ; 51}}} [ε88 οδῃ Ὡς ὃς ἃ ἰδξᾶςδεῖ 
οὗὨ τ (νεῖ. 1:2) νήπιος ἐστι, ἔος Ὧς 
οδηηοῖ ἐνθη βρεᾶῖ [νη Ξε ἰπί2Π8], Β8 
ἰβ ἃἀπ ἱπέδηξ. Τῆε ἰηίδηϊ οδη πεῖῖδεσ 
τηάετβίδη ἃ πος ἱπηρατὲ τεαοπίης τερατά- 
ἱπρ ἃ ᾿ξ οἵ Ὡς ες Βᾶ8 πο εχρετσίεηςε, 
δηᾶ ννῇοβε ἰάπριλψε Βς ἄοεβ ποὶ κπονν. 
Ιπάϊτγεςεν, τἢϊ8. ἱηνοῖνεβ ἐμαὶ τὰς Βίρῇες 
ἰπϑισυοοη ἴμ6 νυτίϊοσ νυ βηθά το ἀεῖϊνες 
8 ἱτπηροτίδπι Ὀεοδυβε οὐἁ [18 δελγὶπρ οα 
ςοπάυςι. [Οἱδεῖ ἱπιεγργεϊδλιίοπβ δρουηᾶ. 
ΟὨγυβοβίοπι ἀπά Τῃεορηγἷδςϊ υηδετειδηᾶ 
δε τείεγεηςς ἴο ὃς εἰἴδπαῖ τὸ ἴπε ΟἸ γί βιίδῃ 
11|ὸ οὐ ἴο Οπείδε Ηἰπλβοϊ δἀπὰ πε Κκπον- 
Ἰεάρψε οὗ Ηἰβ ρεΐβοῆ. Οἰἴδεῖβ, 6 Βεζᾶ, 
1, ἀπειηδπη, δπὰ τῆᾶην Οἴδμετβ, ἰδία ἴ 8 
“4 Ρετὶρβγαβίβ ἕοσ Ὁ βείδη!  ος τς 
Οοϑρεῖ, ᾿παβϑπιυς ἢ 48 1ῃ6 σγἰρῃίεουβῃεββ 
ὙΒΙΟΒ ἀνδιβ ἢ αοά 5 ῥγεςίβεῖν ἴδε 
Τοηίεηίβ οὗ ἴῃῇε ἀοβρεῖ". Εἰεῆπλ 418ο 
τοίηκο τπδὲ ἴῃς αοβρεῖ 18 τηεᾶπέ, “δε- 

δέ ἐστιν ἡ στερεὰ τροφὴ, τῶν διὰ τὴν ἕξιν τὰ αἰσθητήρια γεγυμνα- 

ολυβε ἰξ Ιεδάβ ἴο σρβιεουξηαββ ". γεβῖ- 
οοἵέ υπάετοιαπάβ τ οὐ ἴδε “ τεδομίηρ 
νυ ὨῖοΒ ἀδα}]5 δὲ οὔςς ψἸὮ τῆς οπ6 βουτοα 
οὗ τἱσῃιίεουβηεεβ ἰη ΟἈγὶδβὶ, απ τῃ6 πιεδῃβ 
ὃν ΨΏϊοΒ πιδη ἰξ επδδίεἁ το Ῥε πιδάε 
Ῥασίδικεσ οἵ [". Τῆς νίενν οὗ Ολγρζον, 
δηά αἷβδο δαὶ οἵ ΒΙεεῖ, ἱβ εἀ Ὁγ 
τε οοπηςεοιϊίοηῃ οἵ Μεἰοδιίζεάεις «Ἐπ 
τιρμοουδηδββ ἰη νἱϊ. 2.] 

ες. 14. τελείων δὲ. . . . “ Βιυϊῖ 8ο11ἃ 
Ἰοοά ἰ8 ἴογ ἴῃς πιδῖυγτε, ἴδοβε ννῆο, ὉγῪ 
τεάβου οὗ ἱπεῖς πδηῖδὶ μαδίῖα, βᾶνε μεῖς 
δεηβεβ εχεοίβεὰ τὸ ἀΐεοεσση ροοά δηὰ 
εν." σέλειος Τοπιπιοηΐν ορροβεά ἴῃ 

οὗ εἰδββίςαὶ δηά Βι] οὶ Οατεεῖς ἴὸ νήπιος; 
88 ἴῃ ῬοΪγῦ. ν. 29, 2, ἐλπίσαντες ὡς 

μἐτθυή τής δ ἀνα ἀέρα Φ. Ἐρᾶ. 
ἶν. 13; δΔηὰ Χεη., Ονγ.. νι. 7,3. ὙΠΟΥ 
δῖε ἤετες ἔυσίδος πεοὰ δ8 τῶν... 
κακοῦ. ἕξις [ἰτοπὶ ἔχω, 45 Παδίτι5 ἔγοπι 
Βαδεο0], ἃ δὶς οἵ Ὀοάγ, οἵ οἵ πιϊπά ; 88 
ἴῃ Ριαῖο, ζατσς (ρ. 666), τὴν ἐμμανῆ ἕξιν 
τῶν νέων. ΑἸ50, Ὁ. ο66, ᾿Α' πόδον 
τινα σὺ λέγεις ἐξ: Αἰδοῦς (Νίς. ΕἸ. 
1ϊ, 5) ἀεϊεγπγίπεβ ἱμαὶ νίστας ἰ8 πείϊτπες ἃ 

1 ποῖ ἃ πάθος, Ὀυϊ ἃ ἔὅξις, α 
δου Ὀεΐπς δβοπιειμίης πδῖυγαὶ δηά 
ἰηηαῖς, ψνῃ1ς νιτῖας ἰ8Β ποῖ. ΡυϊλσοΒ 
ΟΝ ον Ἠΐπι, ἀεῆπεβ 
ις 25 .... ἐξ ἔθους ἐγγινομένη, 

ΨΪΟΒ τεθεπι ]εβ Οὐ} π᾿ 8 πἰθοα 
(χ. τ, σ), “ ἄττηδ φυλεάξτῃ ἴδοι! ἴδ8, χυδς 
δρυὰ ἀτδεοοβ ὅξις ποπιίηλίυτ ". Ατίβιίοι!ς 
Οαέερον., νἱῖϊ. τὴ ἀϊδεϊσυΐδμεβ ἕξις ἔτοπι 

,» τῷ πολὺ χρονιώτερον εἶναι καὶ 
μονιμώ ν, Ὀυὲ οἰβεννῆοσα δα υ868 ἴῆ6 
ΜΟτάβ 48 εαυϊνλίεηι8. [οηρίπυβ (χ]ῖν. 4) 
υ8ὲ8 ἰἃ οἵ ἔλουϊιγ. ὅξις, (δεη, ἰδ τὰς 
Βαδιτυδὶ οὐ πογπιᾶὶ Ἴοοπάϊτίοη, ἴῃς ἀϊε- 
Ῥοαιτίοη οἵ σπδγδςῖεσ ; δηὰ τῇς ὄχρσγεβ- 
βίοῃ ἰῃ ἴδε ἰεχὶ πιθδῃβ ἴμδὲ τπῸ τπηδῖυτε, 
ΌΥ τεάϑοῃ οἵ πεῖς παδίυσυ οἵ τηδηίδὶ 
μαδίς, πανε τπεὶγ ϑεπβεβ εχεγοίβεί, εἰς. 
αἱ ια: “86 η8ε8". Βεεῖ αυοῖεβ 
τῆς ἀεδηϊιίοη οὗ τε ατεεῖς Ιεχίοο- 

ἌΡΠετβ δηὰ οἵ Ὀδπιδδοεπε τὰ ὄργανα 
ἢ τὰ μέλη δὲ ὧν αἰσθανόμεθα; 850 
αϊεπ ἱπ νειβίείπ, “ ογραπβ οἵ βεῆβε᾽". 
Ηετε ἴδε γεΐδεσηςε 15 ἴο βρίγίτυδὶ ἕο] ε8. 
Οὗ ρεγοερέοπ δηὰ ἰββίε. γεγυμνασμένα 
....- πρὸς διάκρισιν . . .» " ἐχοτοίδεά 50 
88 ἴἰὸ ἀϊδογίπλίπαῖς δεῦνεεη ροοὰ δηά 
ενἱ!,"" ἐ.6., Ὀεϊνεε τῖδὲ ἰδ Ὑποϊεβοσης 
δηᾶν μαι ἰ8 Ὠυτεζι! ἴῃ ἰεδοδίηρ. [Ὑνεῖ- 
εἰείη αυοίεβ ἴτοπὶ δθη, 86 Ὀὶρηποί. 
Ῥμὶς., μὲν γὰρ τὸ αἰσθητήριον ἔχει 
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σμένα ἐχόντων πρὸς διάκρισιν καλοῦ τε καὶ κακοῦ. ΨΥ. 1. Διὸ 
ἀφέντες τὸν τῆς ἀρχῆς τοῦ Χριστοῦ λόγον, ἐπὶ τὴν τελειότητα φερώ- 

γεγυμνασμένον ἱκανῶς οὗτος ἄριστος ἂν 
«ἴη γνώμων.) Τῇε ΟΠ πιυϑὲ οὶ ννμαὶ 
ἰδ ξίνεη ἴο ἴξ ; ἴῃς Ῥογ ἰ8 ατηδᾶ υυδδῖ ἴο 
εδὶ δηὰ ννῃδὶ ἴο δνοίὰ ; 248 ἢε ρτοννβ, ῃἰβ 
5έη8ε8 ἅσγε Ἴχεζοίβεά ὃὉγ ἃ νδτγίουβ ἐχρεγί- 
δῆςα, 80 ἴπδι ψβεη δε τοᾶςῃαβ τηδπποοά 
Βε ἄοεβ ποῖ πεεά ἃ πυτβα οἵ ἃ ρτίεβδί ἴο 
ἴδᾶςἢ ίπι δι ἰβ πυϊτίτίουβ δηὰ υνδὶ 
ἰ8 Ροϊβδοπουβι Ὑῶμὲ ἢγδβι ενίάεπος οὗ 
τααϊυσγι Πίσῃ ἴῆ6 ττίτεσ οἰτεβ 8 ΔΌΠΕΥ 
ἴο τελοἢ ; ἴδε βεςοοηΐ, ἰταϊηθὰ ἀϊδβοογη- 
τηδηΐ οὗ ψῇδι ἰ8 νῃοϊεβογας ἴῃ ἀοςιτίηα. 
Τῆς οὔς ἱπιριῖεβ τπε οἵβεσ. ΟἿ 188. νἱΐ. 
16, πρὶν γνῶναι τὸ παιδίον ἀγαθὸν ἣ 
κακόν, πὰ Ὀευῖ. ἱ. 39ς. ὈΟὨτυβοβίοτι 
βᾶγβ οὐ περὶ βίον ὁ λόγος. . . ἀλλὰ 
περὶ τὼν ὑγιῶν καὶ ὑψηλῶν 
διεφθαρμένων τε καὶ ταπεινῶν ; (δε 
ψΒΟΪῈ ράββαρε βῃου!ά ὃς ςοηϑβυ!τεά, 

ΟΠΆΡΤΕΚ Ὗ].-- ες. σ. Διὸ "“ΨΠετε- 
ἴοτε," 1.6., Ὀδοᾶυβε δερίππίηρβ δείοηρ 
ἴο ἃ βῖαρε νοῦ οὐρῆϊ Ἰοηρ βίπος ἴὸ 
δανς ὅδεη ἰεῖς δεδίηᾶ (ν. 12), ἀφέντες 
“9... ἰεἴ τὉ8 αραπάοη [ρἷνε ὕρ] ἴδε 
εἰεπιθηϊαυ ἰδδοίηρ ἀδουῖϊ ΟἸτίβὲ δηὰ 
ΡῬΙεββ ὁπ ἴο πιδίυσγιίιγ. [ΟἹ (δε 86 
οἵ ἀφιέναι ἰῃ δἰ πιϊ]ας Τοηηοοιίουβ ΒΙ είς 
ξἶνεβ τλϑηΥ ἰπβίδποεβ οὗ ψῃϊς ἢ Ευτίρ., 
Απάνονι., 3903 τὺ ὃς οἰϊεά : ἀλλὰ τὴν 
ἀρχὴν ἀφεὶς πρὸς τὴν τελευτὴν ὑστέραν 

ν φέρῃ. ἐπὶ τὴν τελειότητα 
φερώμεθα [8 Δη ἐχρτεββίοῃ ψϊοἢ ννᾶ8 
ἴῃ νοζυς ἴῃ ἴδε τεᾶῃ ϑ8οῃοοΐβ. 
[ΜΝ εβίςοιι δηὰ νν εῖββ ργεββ τῆς ραβδῖνε. 
ἜὙΒΕ τπουρῆῖ ἰδ ποῖ ρείπιλειν οἵὨ ρεῖ- 
δοπδὶ εῆοζγι. .. Ὀυϊ οἵ ρῥεγβοῃδὶ βὺγ- 
τεπάες ἴο δὴ δςῖΐνε ἱπήμπεποε." Βυὲ 
φέρομαι 18 υϑεὰ ἡδεῖα ἰΐ 8 ἀϊδῆσυϊε τὸ 
ἀΐδοονες ἃ ἷνε 86Π8..}] [ἴ ἰβ 4υε8- 
εἰοηεά ννῆεῖδες τπ6 ννογάβ ἅτε τλογεὶν τὩς 
Ἔχργαβδίοη οὗ (ες ἱεασμεγ᾽ 8 γεβο θη ἴὸ 
δἄνδποο ἴὸ ἃ πίρμετ βίαρε οἵ ἱπβιχιιοϊίοη, 
Οἵ ἃῖ6 τηθδηΐ 85 δὴ εχῃοτίδιίοη ἴο ἴδε 
τεδάεσβ ἴο δάνλδηςε ἴο ρεγίεςϊηεββ. αν ἀ- 
δοη δάνοσλίεβ τῆς ἰογπιεσ νίενν, Ῥεδίκε 
δε [αἴΐεσ. [τ τνουἹά βεεπὶ παι ἴῃς δυῖποῦ 
ΡΠΠΙΔΤΗΥ τείετβ ἴο διἷβ οὐτὶ τεδοῆίην. 
δα οοηϊεχί δηά [86 υδὲ οὗ ἔλνουτ 

1815 νίεν. Ηδ δδβ Ὀδϑη οπίἀϊηρ τποτὰ 
ἔοτ τετηδὶ πἰπρ 80 ἰοηρ “ Ῥαῦε5," Δ0]6 ἴὸ 
τεςεῖνε ΟὨΪΥ “τας ἡ; εξ ὑ8, Πα ΒΆυβ, 
Ἰεᾶνε τιῖβ τυ ἀϊ πηεηΐδγυ ἰεδομίπρ δπά γγο- 
Τοεεὰ το ννῆδῖ ἰβ πιοσα πυϊγειουβ. Βυῖ 
νι 8 δἄναπος ἴῃ τελοδίηρ, [μεῖς δά- 
νᾶποε ἱπ Κπονϊεάρσε δηὰ στον ἴῃ οἤατ- 
δοῖεν ἰ8β οἰοβεῖν Ὀουπὰ ὑρ. ΥΥ̓͂μαι τῆς 
ντιῖεῦ ἀθβηϊεῖν πιεᾶπα ὈΥ τὸν τ. ἀρχῆς 
τ᾿ Χριστοῦ λόγον, πε εχρίδίῃβ ἰῃ 18 

ἀειλι!εἀ ἀεϑοτίρείοη οἵ τῆς “Τουπάδεοη," 
ψΠΙ ἢ ἰ8 ποῖ ἀρδίη ἴο ὃς ἰλίά, [1 οοηϑίδβίβ 
οἵ ἐπε τεδομίπρ ἴπαὶ τηυδὲ ἤτθε ὃς ρίνθη 
ἴο ἴποϑθεὲ ΠΟ βρεῖς δος κπονϊθάρε οὗ 
ΟἸγίϑε, ὙΜεβίοοις ἐχρ᾽ αἴπβ ἴἢς Ἴχργεββίοῃ 
μι : “ ἐᾳ6 τσογά, τμ6 εχροεϊτίοη, ο ἐὰσ 
δερίππέηρ, τῇς εἰεπηεπ νίενν ΟἹ ἐδε 
ΟἈγίδε"; αἰϊπουρῃ πα ῥγοδδθὶν ἰοὺ ἢδι- 
τοννν τεβισιοῖβ ἴῃς τηεδηΐης οὗ “τῆς Ῥ6- 
εἰπηϊης οὗ ΟΠ γίβε " νἤεη Πα Ἔχρίδἰπβ ἱξ 88 
“ῃς διηδδτηεηῖδὶ ἐχρίαηδιίοη οἵ ἴῃς ἔυ]- 
Ιπιεης οὗ [π6 Μεββίδηϊς ργοῃηῖβεβ ἰῃ [Ἔβι8 
οὗ Ναζαγείῃ", Δ εἶββ τη τῆς υυτγίτος 
ὑτρὲβ ἀϑδηδοησγηεξηὶ οἵ τῆς ἰορίοϑ ὑἱτῃ 
ΜὨΙοἢ ἢς δηὰ ἰδ γελάειβ δά ὕδεω οζου- 
ἰεὰ ἐπ τῇς Ἐρίβε]ς [“ αἷβο ἀεβ δἰβῃεσίρεη 
ΠΠΔ118 ἀεβ Βτίείεβ ᾽.,71 Βυῖ τμΐ8 ἰβ ποῖ 
ΠΘΟΕΒΒΑΓΙΥ ἰτηρ]ςά, δηὰ ἱπ ἀφο ἰβ ἐχοϊυ δ δὰ 
ὃγ ἴῃς δάνδηςεά ςΠαγδοῖεσ οἵ πιυςἢ οὗ [8 
Ρτοοφάϊης ἰεδομίησ. Ὑμας ννᾶ8 ἑαυσπὶ 
πε Ηεῦτενβ δὲ τῃεὶγ ἢτεὶ υιδίπίδπος 
νὰ τῆς ΟἸγίβε τησϑὲ θῈ δραπάοηςά, ποῖ 
88 1 ἴἰ πδὰ ὕδθεη πικίβἰεδάϊηρ, Ὀυξ 48 οῃς 
ἰεᾶνεβ Ὀεδίπᾶ δοῆοοὶ δοοῖβ οσ ἰουπάδ- 
ὕοηβ : “" ποὴ συοά ξογυπὶ ΟὈ] νίδοὶ ὑπηυᾶπὶ 
ἀεδεδηὶ δάεϊεβ, βεὰ χυΐα ἴῃ 1118 σηϊηίτλα 
εϑὲ Ὠδεσγεπάυπι". Οαἰνίη : 88 Ῥδὺ] βᾶυβ, 
τὰ μὲν ὀπίσω ἐπιλανθανόμενος, ῬΆὨΪ]. ἴἰϊ. 
13. μὴ πάλιν θεμέλιον καταβαλλόμενοι 
“ποῖ δραίη δπὰ δραίῃ ἰυίηρ ἃ ἐουπάδ- 
τίοη ". θεμέλιον ροΞδίΟ]Ὺ ἃ πευῖεσ (8βες 
ΒῬεϊδδσηδπη, Βὲδεϊςἐ ματα, 110) 88 ἰη Αςἰβ 
χνὶ. 16; ςεγιδίπν πιδβουϊίης ἰη  Τίπι. ἰϊ. 
το; ΗἩδεῦ. χί. το; εν. χχί. 14, το τυνῖοε. 
κατ΄ ἴῃς υϑυ] ννογὰ ἔοσ Ἴχργεββίῃβ 
ἴδε ἰάεα οὗὨ “ἰαγίηρ " Γουηἀβείοηδ, 458 ἴῃ 
Ιϑίοηγβ. Ηδὶ., 1ϊ.. δο; Ἰοβερῆυβ 4ππέ., χν. 
ΙΙ, 3: πῃειδρῃοσγίοδι!ν ἴῃ Ευγίρ., Ηείοπα, 
1:64 ; Βεποε καταβολὴ κόσμου, ἰἢε ἰουπάα- 
τίοη οὗ ἴπε νμοτὶϊά. Ὑἤδη 90]]ονν εἰχ ρατ- 
εἰσυϊατβ ἴῃ ννδὶςἢ 118 ἐουπάἀδθοη οοπβιβίβ. 
Μασίουβ διταηρεπιεηῖβ δηὰ ἱπιεγργεῖα θη 8 
δᾶνε Ῥεεὴ οἤεγεά, Ὁγ. Βγιοβ βᾶυβ: “Κε 
81Ὲ ἰεπιρίοά το λάορι ἀποῖπεσ πυροιῃεβὶβ, 
παπιεῖν, ἴπδὲ ἴῃς ἰΔβδὲ ἔουγ ἅγτε ἴὸο Ὀε τε- 
ξατάεὰ 88 τῆς ἰουπάδεϊοη οὗ ἴῃς ἤει ἔννο, 
ςοποείνεά ποῖ 88 Ὀεϊοησίπρ ἴο ἴπε ἐουπάδ- 
ὕοη, Ὀυϊ ταῖπεσ 85 τῆς βυρετδιγιοίυτε. 
Οπ τπ|8 νίενν ψε βῃουϊὰ Βανε ἴο γσεπάδσ 
Νοῖ αγίπρ αραὶπ ἃ Ἰουπάδοη ἴοσ γε - 
Ρεπίδηςς δηὰ ἰδίῃ, ςοπβίβείη ρ ἰῃ ἰπβίσας- 
τίοπβ σοποεσπίηρ Ὀδρε8π)5, ἰαγίπρ οἡ οἵ 
δαηπάβ, τεβυγγεοϊίοη, δηὰ Ἰυάρτπηθηι. [Ιη 
ἔλνους οὗ [ῃϊ8 ςοηϑιτυςτίοη 18 [Πα τεδάϊηρ 
διδαχήν ἰουπὰ ἱπ Β, «πὰ δάοριεὶ ὈῪ 
νεβίςοις δηὰ Εοσὶ, υπίς ἢ θείης ἱπ ορ- 
Ῥοίείοηυ νἱὮἢ θεμέλιον διιρρεβὲβ τμδιὶ ἴῃ 6 
ἴους τπίπρ8 ΓΟ] ονίη ς ἔοτπι με ἐουπάδείοη 
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μεθα- μὴ πάλιν θεμέλιον καταβαλλόμενοι μετανοίας ἀπὸ νεκρῶν 

ἔργων, καὶ πίστεως ἐπὶ Θεὸν, 2. βαπτισμῶν διδαχῆς,; ἐπιθέσεώς τε 

ΤΕ. ἰπ ΜΔΟΘΕΚΙ,, να. ; διδαχην ἰη Β. Ν 

οὗ τερεπίδηοε δηὰ (δ ἢ." Βυῖ Ὀτ. Βγυςς 
τεϊυγῃθ ἴο ἴῃε ἰάξα ᾿πδὶ βἰχ δγςϊεβ ἂγὰ 
τπηεπιίοποά 848 ἰογπγπρ ἴῃς ἰουπάδιίοη, 
δηὰ Ψγεβίςοῖι, δἰιπουρῃ δάορείπρς τῆς 
τελάϊηρ διδαχήν, πιᾶκεβ πὸ υϑς οἵ ἴϊ 
Βαϊίουνς (Οεπέγαϊ Τ͵μ 5) ἴῃ δῃ εἰδθοταῖς 

Ῥεγ οη ἰδῆς ρϑββαζε βιρρεβίβ {πδὶ ΟἹΪΥ 
πΐὸ διιίοῖο 5 ἫΝ τϑν εσξα, τῆς νογάϑ, 
βαπτισμῶν .... χειρῶν δείΐηρ ἱπιτοδυοοά 
Ῥαγεηιῃειςα!γ, Ὀεσαυθς τη6 νυτίιος οδη- 
ποῖ τοίγαϊπ ἔτοπιὶ ροϊπεης ουἱ τῃλῖ τερεπῖ- 
ὅπος πὰ ἔλιτἢ γρέτε τεβρεοινεϊ νυ τδυρῆὶ 
ὉΥ ἴνο Ἰερα! τἰῖεβϑ, δαρίιβηὶ ἀπὰ Ἰἰαγίηρ 
ου οὗ ὭθΕ: ἐπ Τῆς ὀραδ, εν, Βοννενοσ, 
ἰδ, 18 νγῈ 8.8] βες, τπδὶ βὶχ ἑῃπάδιηεητϊαὶβ 
ἅτε ἱπίεπάεά, ἀπά τὶ ΠΟῪ ἅγε ποῖ 80 
ποη- ΟΠ γί βείδη 48 ἰβ βοπιθιπιεβ βιρροβεά. 
ΤΏεβε εἰχ διπάδπηεηῖδ]β ἀγα διταηρθᾶ ἴῃ 
ἴῆτγες ραίγβ, ἰῃς ἤγβὲ οὗ νῃϊοἢ ἰΒ μετανοίας 
..... Θεόν “ τερεηπΐδπος ἔγοπι ἀεδά ννογῖκβ 
πὰ (αἰ τονατὰ αοά", Κερεπίδπος 
δηά (Αἰ ὅγε Ἵοοη)οίηςὰ ἴῃ Μαζᾷκ ἱ. 15; 
Αοὶβ χχ. 21; ο΄ τ Τεββ. ἰἱ. 9. ὙΠΟ 
ἅτε (ουπά ἰορεῖπετ ἰπ Θοτίρίυτε Ὀεοδυδε 
πεν ἅγα σοπ)]οϊπεά ἰῃ ᾿ξ, ἀπά ἂγὲ ἱπἀθεὰ 
δυῖ ἀϊβετεπε ἀβρεςοῖβ οἵ οπς βρίγίτυδὶ ποῖ. 
Α πιᾶῃ τερεπίβ δεοδιιβα ἃ πενν δε ϊεῖ ΠΔ58 
Ἰουπά επίταηςε ἱπῖο δἰ8 πιϊπὰ, Βδρεπῖ- 
Ἅποε ἰδ ἤεζε οῃμαγδοιετίβεά 485 ἀπὸ νεκρῶν 
ἔργων. Μδὴν εχρίδηλείοηβ ἂτὲ ρίνεπ. 
[“Ἠκδῃης νεῖο ρῆγαβίῃ ἀριὰ βοσίρίογεβ 
7υάδαϊςοβ ταὶ ποπάυπι οςουττίββε ἔδβετβ 
ἕδιθογ" (ϑοποείρεη).)] Τα ον οἵδεῖ 
ἴδος ψνεσα ὑνογκβ ἅγε ἴθι ἀεβίρτιαϊεά ἰΒ 

1Χ. 14, ὑνῆετς {πὸ Ὀ]οοά οὗ Οἢγῖβι ἰβ βαϊὰ 
ἴο οἶεδηϑε ἴῃ8 Ἴοπβοίεπος ἥοαὶ ἀεδά 
ψοσκβ δηὰ τυ τὸ ἢξ ἔος [ῃε ννοσβῃὶρ οὗ 
τῆς Πνίης αοά ; οα ψΕΐς ἢ ΟἸγγβοβίοπι 
τετηδτκβ εἴ τιᾳ ἥψατο τότε νεκροῦ ἐμιαί- 
νετο " καὶ ἐνταῦθα εἴ τις ἅψαιτο νεκροῦ 
ἔργον, μολύνεται διὰ τῆς συνειδήσεως, 
88 1ῇ βἰΠ8 ᾿νεσε ἿϑδἹ] δὰ “"" ἀεδά " δἰ τρ!ν Ὁ6- 
οϑυδε ἔπ ἀεῆϊς δηὰ υὑπῆϊ ἴου ἀοά 
ΜΟγβμρ. [!Οἡ τἷἰβΒ νίεν νεῖββ τὸ - 
ταλτῖκβ, “ ννεηϊ ρβίςηβ εἰννᾶβ Εἰοδιίρεβ Ζζὰ 
Οτυπάε ".] Οἴδοῖβ τπῖηκ τθδλῖ “ ἀεδὰ " 
Βεγε τλδδῃβ “ ἀελάϊυ ᾽" οὐ “ ἀδβίῃ-δτίηρ- 
ἱπρ"; 80 Ῥείτος; οἵ ἐπαῖ ἰξ ἰβ τηδδηΐ 
δῖ βἷπβ βᾶνβ πὸ βίγσεπρίῃ, ἄγε “" ἀδνοίὰ 
οὔ ΠΠἶ ἀπά Ῥοννεῦ"", 80 Ὑποίυςκ, ΑἸογὰ ; 
Οἵ ἅτ “"νϑῖῃ δηὰ ἐγι ες 58" (1 πεπιδπη). 
Ἡοΐπιδπῃ βᾶγβ ἐδαὶῖ ὄνοῦυ νοσκ ἰ8 ἀεδὰ 
ἴῃ ΨὨΪοΙ τβετε ἰβ ποῖ ἱηδεγεπὶ δὴν [1{π 
τοὶ Θοά. ϑ πη] ατῖγ Ψναβίοοιι, ψῃο 
ΒΑΥΒ: “ὙΠεγα ἰδ Ὀὰϊ οὐ βρτίης οἵ 11ε 
δηὰ 411 ΨὮ Οἢ ἄοεβ ποὶ ἔονν ἔτοσα ἰδ ἰβ 

“ἀεαδὰ᾽. ΑΙ] δοὶβ οὗ ἃ τῶδη ἴῃ διἰπιδεῖξ, 
βερασαϊδὰ ἴτοπὶ αοά, γε ' ἀεδὰ ννοσίκβ ".᾿" 
Ῥανίάϑου τϊηκβ τπδὶ τπὶβ 18 “ Πδγαϊν 
που ἢ," δηὰ οὐ ά5 " [ΠΥ βεεῖ 80 διὰ 
Βεοάυβε Ὀεΐπρ βίη! πεν θεϊοηρ ἴο ἴα 
βρδογε οἵ [δῖ ννῃϊοἢ [5 βεραταῖα ἔτοτι ἴῃς 
ἡνίηρ αοά, ἐπε βρῆεγε οἵ ἄδβδίῃ (ἰϊ. χ4, 
εἰς.) ἢ. Εδίδες ἰξ πηδᾶν Ὀε βαἰά ἰμαὶ ἀεδὰ 
ψνογκ8 ἅτα βοῇ 48 πᾶνε πὸ ἰϊνίπρ ςοηπεθο- 
του πῃ [πα ομαγαοῖεσ θυϊ τὰ ἄοῃε ἰῃ 
πεῖς οοπιρίίαπςε νἱὮ τῆς ᾶνν Δηά ἴΠεγε- 
ἴοτε δοοοιῃρ 58} ποϊμίηρ. ΤΕΥ διε ᾿ἰκς 
ἃ ἀελὰ ἤεεςς ἰαἰὰ οἡ 4 ννοΪξ, ποῖ ἃ ρᾶγῖ οὗ 
μἷθ Π|6 δηὰ ρτονίπῷ ουἕξ οὗ δία. ΟΛ 
ΒΙςεὶς δηὰ ΝΥ εῖβ8. ϑυςὴ τερεπίδῃος ννᾶβ 
ἐβρεοίδι ἢν ποοσββᾶσυ ἰπ [εν ῖϑῃ ΟἸγίβιιδηβ. 
καὶ πίστεως ἐπὶ θεόν, ἴῃς οοιπίετρατι 
οἵ {δε ῥτγεςεάϊηγ. Τῆς δρδηάοππιεπὶ οὗ 
[οτπηδὶ, εχίθγηδὶ τὶ φιϊθουβπαββ γοβυῖβ 
ἴτοπὶ οοηδάεπος ἴῃ αοὰ δ8 ζαϊ τὰ] ἰοὸ 
Ηἰβ8 ῥγοπηῖβεβ δηᾶ ἔωγηϊβῃίηρ δῇ ορεπ 
ΜΆΥ ἴο Ηἰπιβεῖί, ὙνΠδὶ [8 πιϑδηΐ 18 ποῖ 
οηἷν ἐδ ἰπ αοά᾽ 5 εχίβίεηςς, νυ δίς οὗ 
οουτθς δαὰ ποῖ ἴο ΡῈ ἴδυρῆξ ἴο ἃ ͵δνν, 
Ὀυϊ ἰτυδὶ ἰη αοά, Ἑδίιῃ ἰδ εἰιμες εἰς, 
πρός, ἐν, οἱ ἐπί 48 υπίοῃ, τεϊδιίοη, τεβὲ, 
οσ ἀϊγεστίοη ἰδ τηβᾶπὶ (Ναυρμδη). 

νει. 2. Τῆς πεχὶ ραΐγ, βαπτισμῶν 
διδαχῆς ἐπιθέσεώς τε χειρῶν ““ ἰπδίτυς- 
τίοη τεψαγάϊπρ ννδβίηρβ ἀπά ἰδγίπρ οῃ 
οὗ δαπὰβ". “ΤΏ Πἰβίογίοδὶ βεαυθηςα 
8 ἰο]]οννεά ἰῃ ἔπε Ἂπυπλεγαιίοη ". ϑόοπλα 
ἱπίεγργείοσβ τῆᾶκα 411 ἴῆγες Ἴοηάϊτίοπ 8 
ἀϊγεςῖγ ἀερεηάεπι οη θεμέλιον, “ ἰουπάδ- 
τίοη οἱ δαριίβπ)β, ἰεδοπίηρ, δπὰ Ἰαγιηξ οη 
οὗ μβαπάβ". Βεηρεὶ πιᾶκεβ διδαχῆς ἀε- 
Ρεπάεπε ου βαπτ. Ης βᾶγβ: “βαπτι- 
σμοὶ διδαχῆς εταπὶ δαῤέϊενιδ, 4105 αυὶ 
βυβοιρίεραπῖ, ἀοοίγίπας βᾶςγλς [υάλεογυπ 
βεβε δά ἀϊςεραπι, [Ιἴάαυς δάϊεοϊο διδαχῆς 
ἀοοιγίπας ἀϊδιϊασυυπίυς ἃ ἰΙοϊοπίδυβ 
ςεἴετίβ [εν εἰς ἡ, ϑιπηατῖν Μη 
Οντανιηι., Ὁ. 240) : “17 Με τεπάεγ βαπτ. 
δ. δαῤέϊενις ο7 ἀροίγίμε ΟΥ̓́Ϊ δ γ μοί 0Ή,, 

88 ἀἰξεϊπρυΐϊδηεά ἔτοπὶ ἴπε Ιεραὶ Ὀαριίβιβ 
{υβδιίη ) οὗ ]υἀαίϑπι, νγε ἅπὰ ἃ βυρρογὶ 
οσ (ἰς ἀεδὶ αι παιίοη, 48 ομαγασίεγίβεις 81} 
ΟἸ γι βείδη, ἱἰπ Μδιῖ, χχνιϊϊ. το, βαπτί- 
σαντεᾳ αὐτούς... διδάσκοντες αὐτ- 
οὖύς ". [Ιἱ ἰ8 δεῖίεγ ἴο ἴδκε ἴῃς ψογὰβ8 25 
ἐαυϊναϊςηϊ ἴο διδαχῆς περὶ βαπτισμῶν. 
Ιη Ν.Τ. βά ἰ8 τερυ!αειν υδεά οἵ 
ΟὨγίβείδη Ὀαριίβπι οὕ σε οοι Βαριίϑπ, 
ΨΨΏΠε βαπτισμός ἰ8 υβεὰ οἵὨ ςετεπιοηίδὶ 
νναβηϊηρβ ἃ8 ἰπ ἰχ. το δπὰ Μίι. νἱϊ. 4. 
[Φ΄. Βῖἴαββ, Ογανινι., Ρ. 62. ]οβερῆυβ, 

- 



2---. 

Χειρῶν, ἀναστάσεώς τεὶ νεκρῶν, καὶ κρίματος αἰωνίου. 
τοῦτο ποιήσομεν,2 ἐάνπερ ἐπιτρέπῃ ὁ Θεός. 
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μου, 38: "καὶδ κὐῇ οι, 
ύ τ. ἷν, 4. ᾿Αδύνατον γὰρ τοι για 

ἷν. “6. 
Ὀχ. 26; Μαῖί. χίΐ, 31, 45; 1 δῃ, ἱν. το; 2 Ρεῖεσ ἰΐ, 20; σ Ϊ]οδῶ ν. τό. 

1 τε ἴῃ ΦΑΟΌΞΕΚΙ, νρ.; οτγεὰ ἴῃ ΒῸ στ. Ρ, δηὰ τί ρβεῖν τοὐεοϊοὰ Ὁγ Ττ., ΝῊ 
δηὰ ΝΥ εἶβ8. 

3ΤΑΕ. ἴῃ 
οδῖϊνε ἀρτεεβ Ὀεϊίεῦ ἢ ἐάνπερ, κιτιλ. 

(Άπ|., χν!ϊ. 5, 2) υ8ε8 βαπτισμός οἵ [οΠπ᾿ 5 
Ὀαριΐϑπ.}] Ῥγορδϑῖγ, ᾿μεζείογε, “" τα ςἢ- 
πᾳ δδουϊ νναβῃϊηρϑ᾽᾽ νου ἱποίυάς ἰη- 
βίγυοτίοη ἰῃ ἐπα ἀϊβεϊποιίοη Ὀεῖννεθη ἴῃς 
νδτίοιιβ [νυν 8ἢ νναβῃίηρβ, [Ομ η᾿ 5 ὈΔρ[8πὶ 
δηὰ τῃδι οὗ Οἢγίβε (ς Αςίβ χῖχ. 2); δπὰ 
118. ννουἹὰ ἰηνοῖνε ἰηβίγιοιίοη πῃ τῆς 
εἰεδηβίηπρ εβθῆσοδον οἵ τπε Αἰοπεπιεηὶ 
τηδᾶς ΌΥ ΟἾσίϑι 48 νγῈ]} 48 ἴῃ ἴπ6 τννοτῖίς 
οἵ τῆς Ηοὶγ ϑρίτιε, 11 ννὰβ νθγῪ πεοαββαγυ 
ἴος ἃ οοηνεγῖ ἔγοηι [υἀδίβπι ἴο ἀπάἀετγβίαπὰ 
ἰδῆς ἀϊδεγεηοε Ὀεΐνγεαη βυτηθο]ὶς ἀπά ταδὶ 
Ἰυϑιταιϊίοα. Ὅὴηα τεΐεγεηος οὗ ἴῃ6 ρ]αγαὶ 
τηυϑβῖ, τῃογοΐοτα, ηοῖ ὃς τεβισςϊοὰ ἴο τἢ8 
ἀϊβιϊποιίίοη οὗἨ ουϊννατά ἀπά ἰηννατὰ Ὀδρ- 
εἴβπλ (ατοι5), ποῦ οὗ νναῖες δπὰ βρίσγίιι 
Ὀαριίβϑπι (δαβ58) ποὸσ οἵ ἱπίδπι ἀπά δάυϊε 
Βαρτίβϑηι, ποῦ οὗ ἴῃς τπγεείο! ἃ ἱπηπηεγβίοη 
Ποῖ, 458 Ρυϊπιδϑίιβ, “" Ῥιῖο νλτιίδῖδις δοςί- 
Ρἰεπείαπι", ἐπιθέσεώς τε χειρῶν οἰο5εἷν 
ςοπ͵οἰηεἃ ἴο (δε ἑογτεροίηζ ὃὉΥ τε δε- 
οᾶυδε ἴδε “ἰαγίῃρ οἡ οὗ παπάβ ᾿᾿ ννᾶβ 
πε δοοοιηρδηϊπιεηΐ οὗ θαρι8πὶ ἰπ Αροβ- 
τοῖς επιεθ. “15 τπγουρῃ Ὀαρίϊδπχ ἴῃ 6 
ςοηνοτγὶ Ὀεσοᾶπλε ἃ τηερηδεῖ οὗ ἰἢς Ηουβε 
οἵ αοά, τπτουρὰ τπ6 ἰαγίπρ ου οὗ δαπάβ 
ἢς τεςείνεα επδοντηθπὶβ διιίπρ Πἰπὶ ἔοτ 
βεσνίος ἰπ ἴῆ6 ἤουβε, ἀπά δὴ εασηδϑὲ 
οὗ Ὠὶ τεϊδϊίου ἴοὸ τἢε 'νοτϊἃ ἴο οοπια 
(νί. 5)" (Ὀανίάβοηῃ, οἷ Πε Ζβο ἢ). Ὑπε 
Ιαγίπῷ οὐ οὗ μαπάβ ννῷ8 ποδὶ δοοοπι- 
Ῥαηϊεὰ Ὁν ργαγεῖ. Ργᾶγεσ ννὯ8 ἴῃε Ἴββϑϑη- 
τ14] οἱ επιεηΐ ἴῃ ἐς ἰγαπβϑδοιίοη, ἔδε ἰδυίηρ 
ου οὗ μδηάβ ἀεδιρηδίηρ ἴμε ρεΐβοῃ ἴὸ 
ψἤοτὰ ἴπε ργάγεῦ ΨᾺΒ ἴὸ ὈῈ ἀηβϑινγεγεὰ 
δηά ἴον ψβογῃ ἴδε στ ννᾶ8 ἀεδβίρτεά, 
ΟΥ Αοἰβ χίχ. 1-6; νιϊ. 114-17; χίθ, 3; 
νὶ. δ; «πὰ ιερὶπεβ ΤΎεΨ ΜεΕμὶβέενς οΓ 
Ἄεσιις Ολγίδέ, Ῥ. 141-. Ιῃ Αροθβίοϊις 
Ἐπγε5 δαρτῖβπι) Δρραγεηιν τπχεδης ἴῃδὲ {πε 
Ὀαρεϊβεά θεϊϊενεὰ ἰπ απ χανε μἰπηβεῖ τὸ 
ΟἸγίβι, ψνἢ!ς {πε ἰαγίηρ οπ οὗ παπᾶβ 
ταεδπὶ ἴδδῖ τῆς Ηοΐγ αποβὲ νν8 οοηξεγγεά 
ρου πῖτη. [πῃ Ὀαριίβπι ἃ8 πον δάπιιηἰ8- 
τεγεὰ Ὀοΐἢ ἴπεβε ἔδοῖς ἀτ ουϊιναγά!ν τερτγα- 
βεηϊεά, ἀναστάσεως νεκρῶν καὶ 
κρίματος αἰωνίον: “ τεβυτγεςτίοη οὗὨ 
τῆς ἀεδὰ δπά εἰεγηδὶ ἰμάρτηεηι,᾽ ““ ςοη- 
βάτυϊπης (ἢς Ὀεϊίενεγ᾽β οὐἹοοκ υπάδτ 
Ὡς ἢ ἢς ννᾺ5 ἴο ἰἷνε "" {λνιάϑόπ)ς Τῆς: 
ξεπίεῖνεβ ἀερεπάὰ οἡ διδαχῆς, ποῖ ὁῃ 

ΒΚΙΙΝ, 17, ἃ, α, ἔν νᾷ.» οἷς. ; ποιησωμεν ἰπ ΑΟΌΕΡ, Ατῇ. Το ἱπάϊ- 

θεμέλιον, 45 ναυρῇδη. Τε ρῆγδϑβε ἀνά- 
στασὶς νεκρῶν παίυτα ! Υ ἱπο υδε5 411 (ἢ 8 
ἀελὰ ὈΟΙΒ τἰρῃϊεουβ δηᾶ υηγὶ ρίδοιιβ (5ες 
]οῆη ν. 29 δπὰ Αςίβ χχίν. 1:6. κρίμα 
του ρἢ ργορεῦὶν τς τεβυϊῖ οὗ κρίσις ἰδ 
ποὶ δίνναγβ ἀϊβιίησυϊξῃοά ἤοπὶ ἰτ, 866 
]οῆη ἴχ. 39; Αςῖβ χχίν. 25 ; δηὰ οὖ 
Ἡε. ἰχ. 27). [ἐ 15 “ εἴεγηδι,᾽," εἰπγεῖςββ ἴῃ 
ἰϊ8 τεβ}] 185. Τῆδβε ἰΔδῖ-παπηθὰ ἀοοίτίπεβ, 
Δ βουρῃ ποῖ βρεοϊβοδ! ΟὨγίβείδη, γεῖ 
τεαυϊτεά ἐο ῬῈ Ὀτουρδι Ὀείοσς ἴῃς ποῖϊοας 
οἵ ἃ ]εννιβῃ σοηνεσζὶ ταὶ πα πυρὶ ἀϊ8- 
εηΐδηρὶςε ἴμε ΟὨγίβείδη ἰάεα ἔγοτι ἔπε [εν- 
18} Μεββίδηϊς Ἴεχρεοϊδιίοη οὗ ἃ γεβυγγεο- 
τίοη οὗ Ιβγδεὶ ἴο ἴς επ)ουπιεηΐ οἵ ἴδε 
Μεββίδηϊς Κιηψάοχ, ἀπά οὗ ἃ ἰυάρτηεηι 
ου ἴδε Ἔπεπλῖεβ οὐ [3γδ6] ((λ ΟΝ εἰ88). 

Ψψει. 3. καὶ τοῦτο ποιήσομεν: “πὰ 
τὴῖβ ΠῚ νὰ ἀο,"" τπαῖ ἴβ, νε νν1]} ξο ου 
10 Ρετγίεςκίοη δηᾶὰ ποῖ διϊδιηρὶ δραὶπ ἴὸ 
ΙΔῪ ἃ ἴουπάφιίοη. 80 Τπεορῆῇ. : τὸ ἐπὶ 
τὴν τελειότητα φέρεσθαι. Απά Ρετίπγα- 
βἰυ8: “δ ἢὕος ἰδοίδιηυβ, ὁ.4., εἰ δὰ 
τηλ͵οσα πὸ58 ἀποεηυβ, εἰ ἀ6 Πίβ οπχηϊδυβ 
4υ8ε εηυπιετανίπιυδ Ρ] εηἰββίπγα ἀοςεδίπγιδ 
π08, υἱ πο 511 [γα πὶ πεοαδββε εχ ἴοῖο εἰ 
ἃ οἀρίϊε ροπεε ἐππάδπιεηίιπ ". Ηοΐ- 
τλῆ τεΐεγβ ἔπῸ '᾿νογάβ ἴὸ ἴῃς ρασιϊοἱ ρα] 
οἴδυϑε, δὴ ἰηἰεγργεϊδιίίοη δάοριθά ἐνεη Ὁγ 
νοῦ ϑοάδβη [“πάπ οι ἀρεγπιδὶ Εὐππάδ- 
ταεηὶ Εἰηβεηκεη "] ννὩϊο ἢ ΟὨΪΥ οτεδίθβ 
ϑυρετῆυουβ ἀϊῆσυϊγ. Τς ψτίϊεσ, ἔεεὶ- 
ἵπρ 45 δε ἄσεβ ἴῃς δγάυουβ πδῖυγε οὗ ἴῃς 
τϑκ δε υπάετγίαιεβ, δἀβ [π6 οοπάϊτίου, 
ἐάνπερ ἐπιτρέπῃ ὁ Θεός, “ἰ αοά Ῥεῖ 
ταὶτ". ὙΥε δάάιϊιίοη οὗ περ 88 ἴδε εἴἴΐεοϊ 
οἵ ᾿ἰπιϊείης {πε οοπάϊιίοη οτ οὗ ἱπάϊςδεϊησ 
ἃ κἷμδ φμα ποη ; διηᾶ τῖδὺ ὃς τεπάετεά “τ 
ΟὨΙΥ,᾽ “ἸΓ δὲ 811 ἐνεηῖβ," “1 δὲ Ιεαβι᾿". 
Τμὶβ οἴαυδε ἰ6 δά ἀεά ποί 88 ἰζ (88 υτίϊεσ 
διδά δὴγ ἄουδε οὗ Οοά 8 υἱ ]Π]ηρτιεβ8, θὰς 
Ὀεοδῦδε δε ἰ8 οοηϑοίουβ [πὶ δ΄8 βυσοαββ 
ἀερεπάβ ννῃο !ν οη Θοά᾽ ΒΨ}. ΟΛ τ ογ. 
χνί. 7. 

νν. 4-6 ρῖνε τῃε νυτίτετ᾽ 5 γεάβοη ἔοσ ποῖ 
αἰϊετηρηρ αραὶη ἴο ἰδᾶῪ ἃ ἴουπάδιϊοη. 
[τ ἰ5, πε βᾶγ8, ἴο δἰϊετηρῖὶ δὴ ἱπιροββί ΡΠ γ. 
ὙἼΠε βιδίεπιεης [4118 ἰηῖο ἴἤγες ρασίβ : ῳ 
Α ἀεβοσίρείοῃ οὗ ἃ οἶδββ οὗ ρεΐβοῃϑ τοὺς 
ἅπαξ γτας . . . καὶ παραπ- 
εσόντας. (2ὺ ΤῊε Βίδιεπιοπί οὗ ἃ [ἀςὶ τε- 
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ξαιάϊπρ 1Π686 ρεΐβοῃβ ἀδύνατον πάλιν 
γακαινίζειν εἰς μετάνοιαν. (3) Τῆε οδυδα 

οὗ {π|8 ἕλοις Τουπὰ ἴῃ ἐοηῖς [υγίπεῖ οἢδλε- 
δοιετίβειςβ οὗ [εὶς οατεες ἀνασταυροῦντας 
«. . παραδειγματίζοντας. 

ει. 4. Εἴγβὲ, ἴδε ἀεβογιριίου Βεγα 
ξἰνεη οὗ ἴῆοβε ψν8ο δᾶνε εηϊεγεά ὑροη 
ἴμε ΟἸσί βείδη 11ξς ἰβ ρδγα!εὶ τὸ ἴῃς ἀδ- 
ϑογριίοη γίνε ἰπ νν. 1, 2 οἵ εἰεπιεηϊδσυ 
ΟἩγιβιίδη τεδομίηρ; δἰμβουρῃ ἴπ6 ῥᾶς- 
4116] ἰδ ποῖ ολιγίεἁ ουὖυἱ ἰῃ ἀεῖαὶ!. ΤὩς 
Ῥίοϊυγε, (που ἢ ΒΙρὮΪν οοἱουγεὰ, ἰδ δοηηε- 
δὲ νᾶρις ἴῃ οὐ πε. "ΤΕ νυτιξετ᾽ 8 
Ῥύτροβε ἰδ ποῖ ἴο ψίνε ἱπίογπιδιίοη ἴο μϑ, 
δυῖ τὸ αννδίκεη ἰπ δὲ διεαβὶβ οὗ δἰβ ἤγβε 
τελάετϑβ βλοσγϑά τηεπιλογίοβ, δηὰ Ὀτγεεὰ ρον 
βοῖτον ονεσ ἃ ἀεδλὰ ρδϑὶ. Ηεπος ἢς εχ- 
Ῥτεββεϑ Πίπηβεϊ ἢ ἰπ επηοιϊίοηδὶ ἴδστηβ βυς ἢ 
85 πρῶϊ Ὀς υδεά ὈΥ ταοοηὶ ςοηνοσγίβ 
ταῖποσ ἴπδπ ἴῃ τῆς οοἱ ες Ὀμϊ τοτὲ ἐχδοῖ 
βυ]ςε οὗ τῇς Ὠἰδιοσίαη " (Βτυοε). ἀδύνα- 
τὸν γὰρ : ΤΊ γὰρ ἄοεβ ποῖ τεῖεσ ἴο ἴῃς 
ἱπηπιεάιαιεῖν ρτγεοεάϊηρ οἴδυδα (Ὀ εἰ!εζβο;) 
δυϊ ροϊπίδβ ἀϊγεο ιν ἰο τοῦτο ποι 
δηὰ του ἢ ἴμεβ8ς ᾿νογάβ ἴο ἐπὶ τὴν τελ. 
φε ἴῃ6 δεῆβε δείπρ “"1μεὶ ὺ5 50 
ὁ ἴο ρεγίεοιίοπ ἂπά ποῖ διίεπιρὶ ἴο ἰδῪ 
δρξαῖῃ ἃ ἰουπάᾳιίοη, ,ὺγ τδϊ8 Ψψουϊὰ δὲ 
νδίη, βεείηρ ἴπαὶ ἴῆοβε ψῆο πᾶν οὔποθ 
Ὀεζαη δηὰ ἰουπά επίγαδηςε ἴο {πε ΟΠτί8- 
ὕλῃ [ἰξπ, θὰϊ πᾶνε δ !επ ἀνναύ, οαπηοί Ὀς 
τεπενεὰ αραὶπ ἴο τερεπίδηςς, οδπποὶ 
τηᾶκε ἃ βεζοπά Ῥερίππίηψ. τοὺς ἅπαξ 
φωτισθέντας, “1ῃο86 ΨῆΟ ννεῖεὲ οὔσα 
εη] χα πιεπεὰ ". τοὺς ἱποΙ᾽υάε5 411 (ἢ ρδτ- 
τἰοῖρῖεβ ἄοννῃ ἴὸ παραπεσόντας, ν»Ὦϊ ἢ 
τῃεγείοσε ἀεβοσίδε οπα οἶδεβ οἵ ρεγβοῃβ; 
ἃηὰ ἰξ ἰβ ψονετηεὰ ὃν ἀνακαινίζειν. 
ἅπαξ: “οπος ἴοτ 41] " σϑρεῖ (ποὶ πότε -- 
υοπάδι) πᾶ ὃε ἰδκεῆ 48 τεπιοίεὶ Υ 
τοοάϊ γίπρ ἰῃε ἴτας οἱ οννπς ραγιςΐρ᾽ε8 
48 ΨῈ ὃἂβ φωτισθ. [18 ἕοτος 18 ἴπαὶ 
"ἐρηος ᾿" τλθδὶ 6 ἐπουρῇ ; πο πάλιν σλη 
βηὰ ρίαςε; δηὰ ἰξ τοΐεσβ ὑδοῖ τς πάλιν οὗ 
νεῖ. 1, δηὰ ἔογνασά ἴο πάλιν οἵ νετ. 6. 

͵ἰδ υδεά ἰη 18΄18 ΔΌβοϊυϊα ννΑΥ 
ἴῃ χ. 32 ννῆεζε ἃ οοπιρδγίβοη νυ νεσ. 26 
ἱπάϊςαϊεβ τῃδὲ ἰξ ἰβ εφυϊναϊεης ἰο τὸ λαβεῖν 
τὴν ἐπίγνωσιν τῆς ἀληθείας. Οὗ αἷϑο 
4 Οοις. ἱν. φπὰ ἘΡΝ, ἷἱ. 18. Τδεδουσοε οὗ 
τι δη]ρμιεητηεηῖ [5 τὸ φῶς τὸ ἀληθινὸν 
ὃ φωτίζει πάντα ἄνθρωπον, (ἢ τεδυῖῖ ἰδ 
τερεπίδηοε δηά (δι τῃ, νεσ. τ. Ἡδίςῃ τὸ- 
ἔεσβ ἴο [18 ραβϑβᾶρε 'π βυρροτῖ οὗ 88 οϑη- 
τεπιίοη τπᾶὶ ἔπε ἰδῆρυαχε πὰ ἱπιάβειν 
οἵ τῇς Ν.Τ. ὅτε ἱπῆυεηοςά Ὁν ἴῃς Οτες 
ταγβίογιεβ (Η ἐδδεγέ Γ,εοί., Ῥ᾿. 205-6). “50 
φαεὶν δ8 {πε {ἰπια οὗ ]υβιϊη Μαγτ νὰ 
Βηά ἃ παπὶὲ ρίνεῃ ἴἰὸ δαριίϊδβπι τὶς ἢ 
Φουγ68 βίγαίρῃιϊ ἔτοπι ἴῃε αταδεῖς πιγβίοσίθβ 
--ῖδε πᾶπιὲ " δ  ρῃιεπηηεηῖ ᾽ (φωτισμός, 
φωτίζεσθαι). [11 ληιε ἴο Βα {πὸ σοηβίαπι 
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τεοδηίοδὶ ἴδγπι." Βυῖ 88 Αηγίο ἢ βῇονβ 
(ας απέλε Μγείενίομισόσοη, Ὁ. 125) 

νΆ5 ποῖ οπς οὗ ἴπε τεςπί δ] 
τε οὗ ἴῃς τηγβίοσίςεβ [“ Πὲς Αὐδάτγυοϊς 

Ὀεζχερπεῖ ἱπ ἄες Μγειετίεηίεσ- 
τοϊποίορὶς πὶς υπὰ ηἰγρεηάβ᾽.}) Τῆς 
νογὰ ἰβ οἵ ἐτεαυεπὶ οσούγγεηος ἴῃ ἴδε 
1 ΧΧ, βεε εβρ. Ηοβ. χ' 1:2. τε 
ἑαντοὺς φῶς γνώσεως [" Αὐφάτυοϊς υπὰ 
Μογβεει!υηρ βἰπά δἰ εἰεβιδπλεπη ςοῇ . Οἱ 
οουζϑε ἰξ ἰβ ἴῃς ἔαςι τπδὶ ΨΜ» 88 
υϑεά δγ ]υδιίη δηά βυθβεφυεσης ἐδίποτβ τὸ 
ἄεποῖς Ῥαριίβπι (υἱάς ϑυίςεγ, 5.ν.}, δπὰᾶ 
βανεσδὶ ἱπίεγργεῖ τῆς ψοτὰ ἤεῖε ἴῃ ἴῃδὶ 
86η86. 80 τῇς ϑυ7ιίδη νεζβίοηβ ; Τεο- 
ἄοτεῖ δηὰ Ὑπεορῆγίαςϊ ἱγαπεῖαϊς - ὉῪ 

α ἃπὰ λουτρόν. Ἐοΐ {Ππ6 υ8ὲ 
τηδάε οἵ 18 ἰγαπαδιίοπ ἴῃ τε Μοηϊδπίεε 
δηά Νοναίίαῃ σοηίτονετβίεβ δοὲ ἴῃε 
ΟΒυτοῦ Ηἰδιογίεβ, δηὰ Του απ δὲ 
Ῥμάϊε., ς. χχ. ὙΠε ἰταπβίδιίομ ἰ5, ἢονν- 
ενεῖ, δὴ δηδοϊζοηίβπιὶ. [1π (Πΐδ σοππεο- 
τίοη, ἴδε ννδοϊα οἵ ς. νἱ. οὗ ΟἸεπγδηι 5 
Ῥαεάαρ. τῶν νἡτἢ δάνδπιαρε δε τεδά. 
ὲ . σὸ δ᾽ ἐστιν ἐπιγνῶναι τὸν 

τι τέο σς ανοῖν, ἐν οι 

με βηρα παν 
,γσυμνονε τε τῆς δωρεᾶς τῆς ἐπονρ- 

ανίου, “᾿ληὰ ἰαϑιεὰ τῆς δεᾶνεηὶν ρπδ ᾿". 
γενσαμ. Πεῖς 8ἃ8 εἰβενῆετῖς, ἴο κπονν εχ- 
δγίτηεπ ἶγ; οἷν ἴι. ο; Μαῖῖ, χνῖὶ. 20. 
ἴῃ εάν ΠΥ αἷΐι, οὐ δε φῆ ται σοπλεβ 
ἴο υ8 ἴτοπὶ δάνθη δηὰ ραζγίαϊκεβ οὗ τπ6 
παῖυτε οὗ ἰἰ9 ϑυυζος, ἰ5 δοζογάϊῃρ ἴὸ 
ΟἾτγβ. δπά (βουπι: “ ΤὨς ἐογρίνεπεββ 
οἵ 8ϊπ5᾽" ; δηὰ 80, πηᾶπΥ τηοάεγηβ, ανίά- 
8οη, διεῖββ, εἷς. ; οἵπειβ ψ τ ἃ βἰῖρδι 
ἀϊθεγεπος τεΐεγ ἰὶ τὸ ἴῃς τεβυὶὶ οὐ ἰοτ- 
εἰνεῆεβ8 “ ρᾶςεπὶ οοπδβοϊςητίᾶς 4086 Γοπ- 
βααυΐτας ρεοσδίογυπι τεπι βϑίοη θη" (ατο- 
ἰδ). ϑόπὶς ἤπάϊηρ δαὶ δωρεά 8 τηοτα 
ἐπδη οηςε (Αςῖβ ἰϊ. 38, χ. 45) υδεὰ οὗ ἴδε 
Ἡοΐγ ϑρίσγι:, οοποϊυὰς ἴπδὲὶ τηἷβ 18 μεσα 
πε τπηελπίης (Ονεη, νοπ ϑοάεη, εἴς.) ; 
ν 6 Βεηρεὶ ἰδ ποῖ δἷοπε ἱπ τεηάει- 
ἴῃ, "" Θεΐ ΑἸΐαβ, αὧξ ἐχργίπχίτας (νεσ. 6.) 
Ολνίςέμς, χυΐ ρες ἤάεπ), πθὸ ἤθη 1ἢ βϑδςσγᾷ 
ἱρδὶυβ Οοεηδ γψυδίδιυγ᾽". ΒΙεςκ, Ἴοοη- 
βιἀοτὶπρ τπδὲ 1π1|8 ἐχργαββίοη [8 οἱοθεῖν 
Ἰοἰπεά το τῃς ργεοεάϊηρ ΌῪ τε, οοποίυδεβ 
παῖ τυ ῃδὲ ἰ8 τηεδης ἰδ ἴῃς »Ἱἢ οὗὨ εηϊρδῖ- 
Θητηξηΐ, οσ, 88 Τ ποΐυςκ βαᾶυβ, “" ἴῃς δωρεά 
ἰδ ᾽υδὲ τῆς ΟὨἩγίβείλδῃ φῦς οδ)ες νεῖν 
τλκεη". Τῶς οδ]εοϊίοη το ἴδε ἤχει οὗ 
ἴπεδε ἱπιεγργεϊδοηβ, τ᾽ ςοἢ Πᾶ8 πηυςἢ ἱπ 
1τ8 ἕανουτ, 158 ἔδιαιὶ ἰξ 15 ἴοο γεβισίοϊθὰ : 86 
118ὲ ἰβ σίρε ἰῇ επιρῃδβί βίη ἴῃς οἷοβε 
οοπηπεοῖίοη νὰ φωτισθ., ψΠδὶ ἰ8 
τηδᾶπὶ ἈρΡρδγεπον ἰβ (Π6 Ψποῖε ρίς οὗ 
τεἀεπιρτίου, ἴδε ον οτεδιίοπ, ἴδε [ι]- 
Ὧ.688 οὗ [ἔπ εἴεγηδὶ ἔγεεῖν Ὀεβίονεά, ἀπὰᾶ 
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τοὺς ἅπαξ φωτισθέντας, γευσαμένους τε τῆς δωρεᾶς τῆς ἐπουρανίου, 
καὶ μετόχους γενηθέντας Πνεύματος ᾿Αγίου, ς. καὶ καλὸν γευσαμένους 

τηδᾶς Κπούγῃ 848 ἔγεεῖν Ὀεϑίονγεά, ἴο ἴδ 6 
δεη ϑθιεηεα ": ; ΟΥ Κοαι. ᾿ 15; ζἝκρες 
ἰχ, 15. καὶ μετόχους γενηθέντας Πνεῦ- 
ματος “Α ον δ“ δηὰ ννεγα πιδάς ραγίδκεσβ 
οἵ τὰς ἮΙ Οδοσι"; ἃ βοηρ ὄχργεβ- 
»ίοη ἰηϊεπάδά ἴο ὑχίῃρ ουΐ, 48 δ εβίοοιϊ 
τετηλτίκβ, “ ἕῆς ἴδοῖ οὔ ρεβοῃδὶ σμαγδοίεσ 
βαϊηεὰ; δπά δαὶ ραϊηβά ἰῃ ἃ νἱϊδ] ἀενεῖ- 
Ὀργηςηῖ ". Τῆς δαβίοναὶ οἵ τῆς ϑρίτις ἰ8 
τῆς ἱηναγίαδίς τεβροηβε ἴο ἔαϊἢ. Τῆς 
δεϊίενεσ ἰ8 πνευματικός. [πη ΠΡ. χ. 20, 
ΨΜΏξη ἴδε β8άπιε οἶα88 οἵ Ῥβϑίϑοῃϑ ἰ8 Ὧ168- 
οτἰρεά, οηε οἰδπχεηῖ οὗ ἐπεῖγ συ 18 βιαιθὰ 
ἴο θὲ {πεῖς ἀοίπρ ἀδβρίτε ἴο ἴῃε ϑρίτις: οὗ 
“δτᾶςθ. ἀατοιίυβ δἀπά οἵπεῖβ τσείες ἴῃς 
Μογάβ ἴο ἴπ6 οχιγδογάϊπαγυ ρμὶϊβ οἵ τῆς 
ϑρίης; γτδῖδοσ ἰξ ἰβ ἴῆς ἀϊβειποιῖνα βουγος 
οὗ Ομ τβ ἰδ 11 τῃδὶ ἰβ τηεδηῖϊ. [ἰ ἰβ8 
ΟὐβιοπΊαγΥ ἴὸ βηὰ ἃ ραγβὶ]εἱ δεῖννεθη ἴῃς 
ἴνο οἶα 868 οὗ νεσ. 2, βαπτ. διδ. ἐπιθέσ. 
τε χειρῶν Δηὰ {πε ἵψνο οἴαυδβεβ οἵ (Π|8 
νεῖϑὲ γευσαμ. και μετόχονς. ΤΏετΕ ἅτε, 
Ῥόννενεσ, οδ᾽εςείοηβ ἴο {Π|8 ἰάθδ. 

τ Μετ, 5. καὶ καλὸν γε 4... 
τ ἀηά τλϑτεά αοἀ᾽Β νυοτγὰ (παῖ 118 ροοά "᾿, 

ματα καλά ἰῃ {ΧΧ (σἱάε [οϑ8ἢ. χχί. 43) 
τὰ τῆς το δηὰ δηοουζαρσὶπρ ῬγοπλβεΒ 
“Ε ἀοά, οὗ, Ζεςδ. ἱ. 13, ῥήματα κι 
«καὶ παρακλητικούς. Ηξετε ἰΐ 
Ῥιοῦδοϊυ πηθᾶπ8 ἴῃς Οοβρεῖ ἰθπ ψὩϊοἢ 
41] Ῥγογηΐβε ἰ8 οοπιργεδεηάεά ; οὐ τ Ρεῖ. 
ἃ. 25, ῥῆμα Κυρίον. .. τοῦτο δέ ἐστι 
τὸ ῥῆμα τὸ εὐαγγελισθὲν εἰς ὑμᾶς. 
Ῥεγβϑηβ ἴθ ἅγε ἤεῖε ἀεβογίδεὰ ννῆο 
δᾶνα ποῖ οπἱν πεαγὰ (οὐ ̓β ὑγοπιῖϑε, Ὀυϊ 
μάνα ἐμεπιβϑεῖνεβ ἰΔϑίε οἵ πηδάς ἰγία] οὗ 
ἀπ διὰ ἰουπὰ ἰὶ ροοά. ΤΠΕΥ δᾶνε 
χραϊεποεά παῖ ψῆδὶ αοά ρτγοοΐαϊ πὶβ 
Ἀπάς τ δπηι, ἴῃ ἐπεὶς οοπϑβοίθηοα υνἱτ [18 
τα ϑι811688 ἔγατῆῃ, ἴῃ τοὶ θεβὲ ἀεϑίγεβ ὉγῪ 
αυἱϊοϊεδηίηρς, δηὰ 8διἰβέγιπρ ἴεπὶ. Τπε 
οἤδηρε ἔοτῃ με ρεηϊενε, δωρεᾶς, ἴο 
1ῃς δοουδαῖϊνα, αἴες γευσ. ἰδ 
ὙΆΠΟΝΕΙΣ δοοουπίεά ἴοτ. (οπιπιοηΐυ, 
νογθ8 οὗ βεῆ8ςε ἴδε ἴῃς δοουβδῖνε οὗ πα 
ἜΕΆΓΕΙ, ἴῃς ρεηίτῖνε οὗὐ τῆς τεπιοῖες 
'ϑοῦτοα οὗ τῆς βεηβδίίοη; δυῖ ῥγοῦδΪν 
τῆς ἰηάβοτίταϊπδῖς υ8ὲ οὗἩ ἔπε ἴννο σᾶ868 
ἴῃ ΧΧ δηὰ ΝΥ. ατἶϑεα ἴοπὶ ἴδε 
τεπάεπου οὔ τῆς δοουδδῖῖνε ἰῃ ἰδῖθγ 
Ὁτεεῖς ἴὸ ἀϑὺγρ ἴῃς ρῥίδος οὗ ἴμ6 οἵδεσ 
οᾶϑεβ. Ὑεὶ ἰξ ἰ8 ποὶ {ἰκεὶγ τμᾶὶ 80 
ὍΔΙΕΙΩΙΪ ἃ δι 181 45 οὖς δυΐπος βῃουϊὰ 
ἴᾶνε δἰτετεά 868 οαϑὲ τυἱέδους ἃ τεάβοπ. 
Ὑμδὶ τεᾶβοη ἰ8 δεϑὲ ρίνεη ὉΥ ϑιγηςοχ 
(Οναννι., ρ. 87), “" γεύεσθαι ἰη Ηςεῦ. νὶ. 4 5, 
35 τὰς ρεηϊτίνε, ψπεῖα ἰτ 18 τηεγεῖν ἃ 
νεῖ οὗ βεῆβε, ἴδε δοουδβαῖίνε ννῇεσε ἰδ ἰ5 

υϑεά οἵ ἴῃς τεοογηϊτίοη οὗ ἃ ἔδοι--καλόν 
Ῥεΐπρ (48 118 ροϑβιτίοῃ βῃον8) ἃ ργϑάϊοδις "". 
ΨνΙ 1818. ἐχργεββίοη τηδὺ ὃ6 οοπιρατεὰ 
Ρτον. χχχί. 18, ἐγεύσατο ὅτι καλόν ἐστι 
τὸ ἐργάζεσθαι. Βεηρεῖ᾽5 ἰάεα ταὶ {πε 
Βεηιῖνε ἱπάϊοαϊεβ τμᾶὶ ἃ ραγῖ, τνδϊ]ς 
δοουδαῖϊνα ἴῃ [86 ψοΪΘ ννᾶβ (δβιςὰ, 
ΤΩΔΥῪ ὃὉ6 ρυῖ Δεὶάς. Αἶδο Ἡοὔπιδηη 8 ἰάεα, 
ἀρργονεὰ ὃὉν ννεῖββ, παὶ τῆς δοσυβδῖϊνε 
8 δπχρίογεὰ ἴο ἀνοϊὰ δὴ δοοιυπιυίδείοι 
οἵ ξεπιτῖνεβ. δυνάμεις τε μέλλοντος αἰῶ- 
γοᾳ “ δηὰ [1Δ51εΔ] ἴῃς ροννεῖβ οἵ ἴδε ἀρα 
ἴο οοπις᾽ [([πλι ΤΠΕΥ μετα ροοά, ίος 
καλάς πηᾶγ δε Ββυρρίϊεὰ οὐδ οἵ [πε 
καλόν οὗ τῆς ρῥτγεοεάϊηρ οἰαυθε; οσ ἴῃς 
Ῥτοάϊοδλις ἱπάϊοδιίηρ τῆς σεβυϊε οὐ ἴδε 
ἰλβείπς πιᾶὺ δὲ ἰδίκεη ἔογ σταηιβά], δυν- 
άμεις 8 30 εαυε πεν υϑεὰ οἵ ἴπε ρονγεῖβ 
ἴο ννοσὶς τηΐγας!α ἱπηρατίεἀ Ὁγ ἴδε Ηοὶγν 
ϑρίγιε (8εε ἰϊ. 4,1 Οοτ. χίϊ. 28; 2 Οοσ. 
χὶϊ, 12; δηά ἰπ τῆς Οὐοβρεῖβ ῥας5:») τῆδὲ 
18 πιεδηΐη ἰδ ζΘπεγα! ν δοςορίθὰ 88 
δρρτορσίαϊε ἢθγε. ϑες [υποηδπη. αἰὼν 
μέλλων ἰ5 τπετεΐοτε Πετα υϑοὰ ποὶ Ἔχδςιν 
85 ἴῃ Μαῖῖ. χίϊὶ. 32, ΕΡἢ. ἷ. 2: στα ἰξ ἰ8 
οοπιίταβίεὰ νεῖ (ἢ18 ργεβεηὶς ἃζεὲ οἵ 
νοσᾶ, Ὀυϊ ταῖμε ἂἃβ ἴῃς ἰεπιρογαδὶ 
εαυϊναϊεπι οὗ πα οἰκου; μέλλουσα 
οἵ ςἴδρ. ἰΐ. 5. ο΄ αἰβο ιχ. σὲ, χ. ἱ. ; δηὰ 
Βεηρε! 8 ποῖβ. [ξ ἰ8β τε Μεββίδηϊς ἂρε 
Ῥερῦῃ ὉΥ ἴπε πρίηίδισυ οὗ ΟὨἸτίδε, δι 
ΟὨΪΥ οοπδυτηπιαῖεά ἴῃ Ηἰβ ϑεοοηά 
Αὐνεηῖ. Α ψγἱάεσ γεΐεγεηςε ἰ8 βοπγθείπηεβ 
ουπὰ ἰπ τς ννοτάβ8, ἃ8 ὉῪ Ῥανίάβοη : 
“ὙΤΒΟΟΡὮ ἴῃς τεδ᾽ βίηρ οὗ ἴῃ. ῥγοπιίβεβ 
δε γεῖ ἤπΐυτα, ἰἃ ἰδ ποῖ δβοϊυϊεϊ υ 80; 
τῇς νοῦ τὸ οοπὶς ῥγο)δςῖβ ἰϊβεϊζ ἴῃ 
ΤΏΔΩΥ ἰοΥΠ8 ἱπίο ἴῃ6 ρῥγοδεηὶ [{{ὸ, οὐ 
δῆονδβ ἰϊ8 Πδανυθηϊν Ὀεδυῖν πὰ ογάεγ 
τι ϑίπῷ ρ δηγίἀβε πε οἤδοβ οὗ {πε ργεβεηῖ. 
ΤΠΐβ τὶ ἄοεβ ἴῃ τῆς ρονγεῖβ οἵ ἴδε ψογὶ ἃ 
ἴο οοῦῖα, ὑνὩϊοἢ ἀγα [κα ἰανν οὗ ἃ πεὶν 
νοῦ] σοπλίηρ ἴῃ ἴο οτοββ ἀπά ὃν δῃὰ ὈγῪ 
ἴο ϑυρεσβϑεάς ἴῃοϑβα οὗ [818 ννοτϊἁ. Τῆοβα 
“ἐ ρονγεσβ,᾿ δείπ πηδί ἢν 811}} ἐπαγε, ἃτα 
ςοπκρίπεὰ ν ἢ τῆς χοοά ψοτὰά οἵ ργοπιῖβα, 
δηὰ εἰεναιςἃ ἱπίο ἃ ἀϊβείηςι ς1258, οοττσε- 
ϑροπάϊηρ ἴο τπ6 τἰγά στοὺρ ἀδονε, υἱξ.: 
τεβυιτεοίίοη δηδ ἰυάρπιεπι (νεῖ. 2)." 
Τῆς ρεῖϑοπβ ἀεϑοτίθεὰ ανεὲ 80 (ΠΥ 
οηϊοτεά ἱπίο τῆς βρίγι: οὗ ἴδε πεν {πιὸ 
πὰ ᾶνθ 80 δάπιηιεά ἱπίο πεῖς 11 τῆ 6 
Ρονγεσβ Ψῃϊ ἢ ΟἾγῖβὲ Ὀγίηρβ ἴο θεδγ υροῃ 
τε, ἐπαὶ πὸ οἂπ ὃς βαϊὰ ἴο δᾶνε 
“ (αϑίθά ᾿᾿ οἵΓ δχρεγίεηοεδ ἴῃς δβρίγίτιδ] 
ἴοτοεβϑ οὗ 86 ἤδν δᾶ. 

γες. 6. καὶ παραπεσόντας, “ Δηὰ (ε}] 
ΑΜΑΥ,᾿" ἐ.6., ἔτοπλ ἴῃς σοηάϊείοη ἀερίςιοά 
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Θεοῦ ῥῆμα, 6. δυνάμεις τε μέλλοντος αἰῶνος, καὶ παραπεσόντας, 
πάλιν ἀνακαινίζειν εἰς μετάνοιαν, ἀνασταυροῦντας ἑαυτοῖς τὸν υἱὸν 

ΌΥ ἴδε ρῥγεοεάδίηρ ρασιϊοίρῖεβ ; “ρτγᾶνε 
νεσθυπὶ βυδίτο οσουγτεη8᾽" (Βεηρα]). Τῆς 
ννοσὰ ἰῃ οἰ ββίςδὶ ἀτεεὶς μΔ8 ἴῃς τηεϑηΐηρ 
“411 ἴῃ ἢ "ἢ οσ “(111 ὕροη " ; ἰη Ῥοὶγ- 
Ῥίυβ, “το [41] ΑνΑῪ ἴσοηι," “ἴο εἴ," 
ζο!]οννεά Ὁγ τ. ὁδοῦ, τ. ἀληθείας, τ. 
καθήκοντος ; 4150 Δοβοϊυἱεῖν “το εἰ". 
Ιη ἰδὲ ατεεῖΐ ἐδέβετβ τῆς Ἰαρβεά γε οα!]ϑὰ 
οἱ παραπεπτωκότες οἵ οἱ παραπεσόντεξ. 
Τῆς 7011 πχεδηίηρ οὗ πε ψοσὰ ἰβ ρίνε ἰῃ 
ὑποστολῆς εἰς ἀπώλειαν οὗ χ. 309. Τῆς 
ἐταηϑίδείοη οὗ ἴδε ΑΝ. δπά βαγὶν Επᾷ- 
18 νεγϑίοπβ “17 ἴΠΕΥ 8}4}} [411 ἀινδυ,᾿" 
ἈΠΡΟΔΚΒ δοουβεά οἵ ἀορπιαῖὶς Ὁῖ48, ἰ8 
Ἰυβείβαδιθ. [ε 18 ἃ πυροιμεβὶβ ἐμαὶ ἰ8 
ἤεῖς ἱποδυοεά. Τηυβ ας ἴπε ψντίϊοῦ 
848 δοουτηυ δῖε ἀχργεβϑίοβ ὑν Ὡς ἢ ρτε- 
βεπὲ ἴῃς Ρίςτυτε οὗ ρεΐβοηβ ψῇο δᾶνε 
ποῖ τῃεγεῖν ργοξεβδεὰ ἴῃς ΟἩσίβιίδη ἐδ ἢ 
Ῥυῖ πᾶνε δη)ογεά τίς ἢ ἐχρεγίεηος οὗ 118 
Ῥεου ας δἀπὰ οδαγαοιετγίβιῖς ἱπῆυδηςο, Ὀὰϊ 
πον 4 ΨΜογὰ ἰβ ἱπισοάυσεά Ψῃϊο Τοτ- 
ΟΙεἴεϊΥ αἱτθτθ ἴῃς Ρίςίυτε. ὙΠΕΥ ἤᾶνα 
δη]ογδὰ 411] {πεβ τῆΐησϑ, Ὀὰϊ (6 ἰδβὶ 
τοίη το ὃε βαϊά οἵ τπεπὶ ἰ8 ἴπαὶ (ΠΟΥ 
δᾶνα “12]16ἢ ἔγοπι ̓̓  τΠπεῖὶς ἔογπιεσ βιίδῖς. 
Τῆς νυτίϊες ἀδβοσίθεβ 4 σοπάϊιοη ᾿νϊ ἢ 
86 οοηβίάεγβ ροβϑβϑίἷϊε. Αηὰ οἵ ρβεζβοηβ 
τοὶ! βία Εα5 Ῥοββι ὉΠ ἢς βᾶγ8 ἀδύνατον 

ιν ἀνακαινίζειν εἰς μετάνοιαν, 
“1 18. ἱπῃροββίθ!ε ἴο ταπεν [{Πεπ}]} βξαίῃ 
ἴο τερεπίδπος,᾽" “1 ρΟΒβ 10 ]ς,᾽ ποι “ ἀϊ}Ὲ- 
οὐἱε " [48 ἱπ τδς ΟταςἼοο-διίη Οοάεχ 
ΟἸαγοσηοπίδπυβ, “ ἀϊῆς"]ς "7; ἱπιροββί]ς 
ποῖ ΟἹΪΥ ἴο ἃ ἱεδοῆεσ, θυὶ ἴο αοά, ίογ ἰῃ 
ἜΥΕΙΥ οα8ςε Οὗ τεηενν] ἰὶ 18 αοὐ νῆο 18 
τε Αγεης. [Βεηρεὶ βᾶγβ “ποτηϊηϊ 8 
6δβϑί ἱπῃροββϑίδιϊς, ὕοὰ Πσδο," δηὰ τπδὶ 
τδεγείοτε ἴδε πηϊηϊϑίειβ οὔ Οοά πιυδὶ 
Ιεαᾶνα βυοῦ ρεΐβοῃβϑ ἰ0 Ηἰπὶ ἀπά ννδϊιι 
ἴος Μηδ αοά πὴλν δΔοςοιηρ ἴδῃ “ΡῈ 
εἰ συίατεβ δ οτίοημεβ εἰ ορετγαδιίοηαβ ".. 
Βυϊῖ οἷ, χ. 26-31:.}] πάλιν ἀνακαινίζειν, 
πάλιν ἰδ ποὲ ρεοηδϑιίς, θα ἀεηοῖεβ 
παι τῆοβε ψγῆο ᾶνα οὔος δχρεσγίεησεᾶ 
ἀνακαινισμός σάπηοὶ αραίη πᾶνε 4 [ἰκὲ 
εχρεγίθηςα [τ βυρρεβῖβ (πὲ πε ψνοσὰ 
ἀνακαιν. ἰηνοῖνεϑ, ΟΓΥ Ὠδίυγα! [Υ ἰεδὰβ οα 
ἴο, 811 τῇδέ ἰ8 ἐχργεββεά ἴῃ ἴῃς ραγιὶςὶ 168 
υηᾶάες ἅπαξ ἔτοπι φωτισθέντας ἴο αἰῶνος 
οὗ νεσ, 56. ΑἍὄὔ σεηενεὰ ρεγϑοη 8 ὁπῈ ῬῆΟ 
8 Θη]ρῃιεηςά, ἰαϑῖε8 τῆς ποανθηΐν ρὶδι, 
δηὰ 80 οὔ. Βυϊῖ 48 ἴπε ἢἤτϑβϑι βίοης ἴπ ἴῃς 
ἰουπάδεϊοη ννᾶ8 μετάνοια (νας. 1), 80 ἢεῖε 
186 ἢἤγδι πιδηϊεβιδιίίοη οὗ τεπαννὰὶ 18 ἴῃ 
μετάνοια. ΤῊΣ ρεζβοῃβ ἀεβογίρεά σαπποὶ 
ραῖη ὃς Ὀγουρῆι τὸ ἃ {ππ-οδηρίηρ τα- 
Ῥαπίδηςε---ἃ βίδίοσηεπιὶ νοι ΟρθἢΒ οπα 

οὗ εἴα πιοϑὲ ἱπιροτίδηςϊ ποϊορίοδὶ 
ῬιΟΌΪεηβ. Τῆς τεᾶβοη εὐ α υπῖδι 85- 
δίψης ἴος ἴῃς ἱπῃιροβϑι δι ΠΥ ἰ8 σίνεη ἴῃ 
τε Ψογάβ ἀνασταυροῦντας . .. παρα- 
δειγματίζοντας, ““«τυςϊ ἔγίπρ [οτ “ βεεῖπξ 
τῆλε τῆεγ στυςν "1 ἴο {πεπιβεῖνεβ τΠπὸ 
ϑοη οὗ Οοά, ἀΔηὰ ρυϊκτίηρ Ηἰπ ἴο ορεη 
βδῃδτηε". Εὰ υηδετειαπᾶὰβ ἔπεβε 
Ῥασιίοῖρῖεβ δἃβ ρυϊξίπρ ἃ δγροιδειῖοδὶ 
οᾶβε, δηὰ γεπάοιθ “1ΠεῪ σάπηοὶ ὃς τε- 
πεννεά δῇ (1 πρὶ ἀννὰν ἴἢ ἴπον Ρεγδίϑι 
π᾿ ογυοἰγίηρ, εἰς.", ΤὙηΐϊβ, πονγένεσ, τα- 
ἄυςεβ ἴπε βἰδιεπχεπὶ ἴοὸ ἃ ναρὶ ἃ γα ΐβπι, 
δὰ, δ πουρἢ ρταπηπιαιίοδ!ν δά πλ: 55:0 ]6, 
ἄοεβ ποῖ ἄρτεε ψνἱἢ τῆς οὐκέτι οἵἩ ἴδε 
Ῥάᾶγα!ϊεὶ ραββαρε ἰπ χ. 26. Τῆε πιτῖρα- 
τίου οὗ τῆς βενεγιν οὗ ἴῃς βιαϊεπιεπὶ ἰ8. 
ταῖμεσ ἴο ὃ6 βουρῆί ἴῃ τπε ἐποιτηίυ δηὰ 
τπεγείοσε γαγν οὐ τῆς βδὶπ ἀεβοσί δεὰ, 
ΨὨΙΟ 15 εαυϊναίεης τὸ τῆς ἀεϊδετδῖς. 
ἃπά ἰηβοίεηϊ τεὐεσιίοη οἵ Οῃσίβι δ υδεὰ 
ἴο ἰπ χ. 26, 20, ἀπά τῆς δβιιϊςϊ δὶ 0]45- 
ῬὨεΠΙΥ δἰϊυάδεά το ἴῃ Μίς. 1. 29ς. Οη 
ἴῃ ἀοςοίτίηε οὗ ἴδε ρᾶββαρε, βες Ἡδείεβε, 
Εἰλίε5, ς. 29ς. [π᾿ οἷαβϑίςαὶ δηὰ ἰδίῖες 
Οτεεῖς (δὲ ψογὰά ἕογ “Ἵγυςὶ ἔν " ἰβδ ποῖ 
στανρόω (οἵ ννηϊςἢ ϑδιίερῃδπυβ οἰτε8 οὐΪν 
οπς ἐχαπηρία, δηὰ τἰμδὶ ἔτοτη Ῥοϊγἰι8), 
Ῥυϊ ἀναστανροῦν, 50 (παῖ ἴπε ἀνα ἀοεδ. 
ποῖ πιεᾶπ “ ἀρδίη" οὐ “ δίγεβῆ," ὃδυῖ 
τείετβ ἴο ἴα πίη μΡ οἡ [ἢ οὔοββ, 848 
ἰη ἀναρτάω ο᾽ ἀνασκολοπίζω. [π ἴδς. 
ΝΙΤ. τὸ ἄουδι σταυρόω ἰ85 υπίέοταν 
ὑδεὰ, Ὀὰϊ πενεσ ἴπ τπ|8 Ἐρίβῖς; δηά τ᾿ 
ψ 88 ἱπδνιδοϊς πὶ ἃ Ἡε ]εηῖβε νου]ά. 
υπάοτεοιαπὰ ἀναστανρ. ἱπ [18 οτάϊ δε 
ταεδπίπῷ. ὙΤβετγε ἰβ Π0 στοιπὰ ἐδπεγείοσε 
ἴοτ ἴῃς ἐγαηβίδιίοη οὗ [86 Ψυϊρ. “ τυγβυπε 
ογυς!ρεηΐεβ," δἰ βουσὴ ἰτ ἰδ 80 Ἴοπὶ- 
ΤΟΙ ἐο!]οννεᾶ. Βεβί ἀςβ, δὴν ογυς χίοη 
ὃγ τἰῃς Ηεῦτεν8[δαντοῖς] πηυδὶ ᾶνε ὈεδΩ 
ἃ 7γεέϑλ ἐγμεὶῇ χίοη, πιὰ ποεάβ Ὧ0 ὄχργϑββ 
ἰηάϊςαιίου οὗἩἨ ἁ τ χλῖ ἐξαΐϊυτε οὗ ἰξ. ΤΒὲ 
βἰρηΐῆοδηςε οὗ ἑαντοῖς βεεπ18 ἴο ὃς “80. 
[λτ 8ἃ8 ἴπεν δζεὲ Ἴοοποοσηβάᾶ," ποὶ “ἴο 
τπεῖς οὐνη ᾿υάρστηοης" οὐ “ἴο πεῖς ονῃ 
ἀεβιτυςτίοη ". Ὑῆε δροβίδιβ οτυοίῆςβ. 
ΟὨτίϑε ου πίβ οὐνὴ δοσουηξ ὈΥῪ νἱγίυ δ! 
Ἄοοπῆσιηϊηρ ἴῃς Ἰυάρτηεπι οὗ ἴῃς δοῖυδὶ 
ογυςίβεῖβ, ἀεοϊασίηρ ἴμαὰὶ ἢε ἴοο [48 
τηδάς ετίαὶ οἵ [6ϑὺ8 ἀπά ουπά Ηἱπὶ πο- 
τὰς Μεββίδῃ δυϊ 4 ἀεςείνεσ, ἀπὰ ἴπογα- 
ἔἴοτε ψογῖῆυ οἵ ἀεκαῖῃ. Τῆς ρτεαῖπεβ8 οὗ 
τε συΐε ἴθ 80 ἀοίπῳ ἰ5 ἀρρτανδῖθὰ ὃῪ 
τῆς ἴδοι τμαῖ Δροβιδῖεβ ἴῆυ8 ϑᾶὶ τὸν- 
υἱὸν τ. Θεοῦ, “,Γ χκ. 29ς. καὶ παρα-. 
δειγματίζοντας, ἴπΠε νεῖῦ ἰ8 Ἰουηά ἴῃ 
Νυτὴρ. χχν. 4, ψδεγε ἰξ ἱπιρ] 168 εχ-- 
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Ἴ. γῆ γὰρ ἡ πιοῦσα τὸν ἐπ᾽ 
αὐτῆς πολλάκις ἐρχόμενον ὑετὸν, καὶ τίκτουσα βοτάνην εὔθετον 

ἐκείνοις δι᾿ οὖς καὶ γεωργεῖται, μεταλαμβάνει εὐλογίας ἀπὸ τοῦ 
Θεοῦ - 8. ἐκφέρουσα δὲ ἀκάνθας καὶ τριβόλους, ἀδόκιμος καὶ κατά- 

Ῥοβίης ἴο ἱρπογλίηυ οὐ ἱπίδγηυ, β ἢ 48 
γψγναὶ εἤεςιεὰ ἰῇ Ὀδιθάγοιβ {ἰπ|8ὲ8 ὉῪ 
εχροδίηβ, πε αυδλτίετε οὗ ἴδε εχεςυϊεάᾶ 
οὔπιίηδὶ, οἵ ἰεανίηρ Ὠϊπὶ Ππαπρίπρ ἴῃ 
οἤδίηβ. Ασοβιίοομυβ, 8.γ8 ΡΙυγοῖ 
{ταῖς 520), τεπάετεὰ ἢίπιβεῖξ. ἰη- 
Ἁτηουβ, ἑαντὸν παρεδειγ., Ὁ ντίτηρ 
Οὔβοεπα νοῦβεβ. Τῆς νεῖ ἴδ ᾿πεγείοσα ἃ 
δίγοῃρ εἐχργεββίοη; “"ρυῖ Ηἰπὶ ἴοὸ τὰ 
Βῃδπιθ᾿" ΘΧΟΘΙ ΙΕ ΠΥ ταπάδσβ 1. “ΤῊ18 
νν»ὰ8 ἴδε οτίπηθ ἴῃε Ηξεῦτενν ΟἸτ βεῖαπβ 
ψεῖς ἰετηρίοἀ το οοπλπιῖ. Α ἔλίδὶ 8ί6ρ 
ἰῖ πιυϑὲ 6 νν ἤδη ἰᾶκεη; ἴογ πιεὴ ΨὯ0 
Ἰεῖ τλε ΟὨτίβείδη Ομυγοῖ ἀπὰ ψψεηὶ Ῥάοκ 
ἴο 186 βυπαροζυς 6. οοπῃηραπίοπϑ 
οὗ ρῬεΐβοῃβ Ψῆο (πουρῆς ἴμεν ἀϊά αοὰ 
βεγνίος ἰῇ ουγδίπα ἴῃς πᾶπὶῈ οὗ [}6βὺδ " 
(Βγυςε). 

νν. γη δῃὰ 8 ργεβεπῖ πη δηδίορυ ἰῇ 
πδίυτα ἴο ἴῃς ἄοοτῃ οὗ [πε ἀροϑβίδίε. 

Μετ. 7. γῆ γὰρ ἡ πιοῦσα. .. ὑετόν, 
“Ἔογ ἰδηά νυ ἰςἢ ἀγδηῖ ἱπ ἴῃς ταίη πὶ 
οοπλεῖῃ οἱὲ ρου ἴτ᾽"; τΠ]8 ᾿νῃοῖς οἴδυδα 
18 ἴπ6 δβυδ)εος οὗ νν. 7 δπὰ 8; ἴδε 
βυδ)εςῖ τοπιδίηβ ἴῃς βᾶπιθ, ἴῃ 6 γεϑ}18 τα 
ἀϊδετεπι. [τ τηίρῆς αἰπιοβὲ ὃς τεπάεγεά, 
ἴῃ οτάθγ ἴο τίη οὐ ἔμε επιρῃδβὶβ ου 
γῆ» “ Εοτ, ἴᾶκε ἰδῆς οδβε οἵ ἰΪαπᾶ". ϑυςῇ 
ςοπδίγυςοηβ δὲ νγ6Ὲ 1] εχρίδίπεὰ ὉΥ 
ατεεη (Ογανι., 34): “Τῆς Δπδγίῆγουβ 
Ῥοβίτίοη οὗ πε ποὺὰπ τπηᾶν ὃς τεραγάςά δ8 
ἐπιρίογεὰ ἴοὸ αῖνε ἃ Ῥγοπηέ'εῆοβ ἴο ἴπ6 
Ῥεου ας πιεδηΐηρ οὗ ἴῃ6 ννοτὰ ψἱϊπους 
τᾶς ἰηϊετέεγεηςς οὗ δην οἴδες ἰάεα, νυν! ]α 
τῆς νογάβ ἴο ψψῃϊο ἢ τ 6 ἀγιῖοὶς ἰ8 ργεῆχεά, 
Ἰἰπλῖε Ὁγ {πεῖς ΠῈΣ ἀπά πιοσα ῥγεςίβε 
ἀεβογιριίοα ἴῃ6 ζεπεσαὶ ποϊΐΐϊοη οὗ {δε 
Δηδιῖῆσουβ πουη, δηὰ ἐπογθῦν ἱπιγοάϊος 
ἴῃς ἀειετηχίηδῖς ἰάεα ἱπίεπάςά." Τῆς 
φοπιρατίϑοη οὗ δυπιᾶη ουϊυτε ΨἱὮ 
Δρτίσυϊευτε ἰ8Β ςοπηπίοη, ΟΥ̓. εϑρεοία!!ν 
Ρίωαις,, δὲ Εάμο. Ῥμέόν., ᾿ς. 3; δηὰ τε 
τειηδεκδῦῖς 1πε8 οὐ ἰμς Ηδεμδα, 5ρο- 506. 
Τὸ πιᾶκε ἴῃς Θοτηραγίβοη ψἱτὰ ἰἢς 
Ῥεζβοηβ ἀεβογίδεά ἴῃ νν. 4, 5 δρῖ, ἴδε 
δάἀναπίδρεοιιβ ςοηάϊτίοπβ οὗ ἴδε ΪἸδλπὰ δὲ 
εχργοββεὰ ἱπ ἡ πιοῦσα κιτλ. Τῆς 
ΔὈυπάδηες ἀπά ἔγεαυθπον τεπεννεὰ ταΐη 
τεργεϑεηῖδ (ἢς τες δηά γεϊτεγαῖεά δεβίονδὶ 
οἵ βρίγιταδὶ ἱπηραΐβε; ἴῃς δ] ρδητλεηξ, 
πε ρμοοά ννοτγά οἵ αοά, πε επογρεῖς 
ἱπάνγε!Πϊηρ οὗ ἴμε Ἡοῖγ ϑρίγις, ννϊςἢ τμ 6 
Ἡεῦτενβ πδά τεςεϊνεά δηὰ νυ ῃΐοἢ 5ῃουϊὰ 
δανε επαδίεά τπὸπὶ ἴο Ὀτίπρ ἔοσγῖ 8 ἐγυϊς 
ἴο Θοἅ. πιοῦσα, .Β ἱπ Απδοεοη 8 

ἢ μέλαινα πίνει, αηὰ ΝΊΓρ 115 (Εεἷ. 
ἡ ἢ ̓ἥἧς Ρταῖδ Ὀΐδεγαης ". Βεηρεῖ᾽8 
ποῖς, “ποη βοΐυπι ἰῃ βυρετῆοίε " Ὀγίηρβ 
οὔἵ Π6 πηεαπίηψ. Τῆε δοτγίβι Ἴεχργεββίῃρ 
ἃ οοτηρϊεἰεὰ ραϑβϑὲ οοπίγαβδίβ Ψ ἢ τίκτουσα 
δηὰ ἐκφέρουσα οοπιίπιυουβ ρτεβεπῖβ. καὶ 
τίκτουσα . . . γεωργεῖται, “ δηὰ ρτο- 
ἄυοεβ δεῖραρε πιεεῖ ἰοῦ ἴῆοβε ου Ψῃοβα 
δοοοιπὶ δῖ5ο ἰΐ ἰβ ΕΠ|εὰ ᾽ν, ὙὙΠΒ 18 οπα 
οὗ τῃε ροββίδ᾽ε γεβ]15 οἵ {δε παῖΐιγαὶ δά- 
νδηΐαρε. τίκτουσα βοτάνη ἅτε ἰουπά ἴῃ 
οἰαβϑίς αἀτεεῖ 866 ἐχδηρ 68 ἴῃ ἮΝ εἰβιείη 
δηὰ ΒΙεεῖς. εὔθετον οτἰ ΠΑ ΠΥ “οοη- 
νεηίο πον βἰτυδιεά ᾽"᾿ Δηὰ ἤδηςε “ὁ 804 Ὁ]6᾽᾿ 
“8: δ5 ἴῃ [κε ἰχ. 62, ἐκείνοις (Ο]] ον» 5 
εὔθετον, ποὶ τίκτουσα. Τῆς πιεᾶδυγα οὗδ 
Βεἰά᾽ 8 νας 18. [18 5αιἰϑέγίπρ ἴΠ6 ρύγροβε 
οὗ ἴῆοβε οὔ Ψψῃοβε δοοουηῖ ἰΐ ἰβ {{Π6ἅ. 
δι᾿ οὖς, “ἴοτ ννῆοβε βαΐκε ᾿᾿ οστ “" οὔ ῇοβε 
δοοουηῖ," ποῖ, 48 Οαϊνίη, “υοτυπλ 
ορεζα "; ποὲ ἴῃς ἰαδουγετβθ, δυῖ τα 
ΟΥΠΕΣΒ ἅτ ἱπιεηἀεά οσ ἴποβα Ψποηὶ ἴΠ 6 
οὐπεΓ8 τηθλῃ ἴο Βυρρῖγ. καὶ γεωργεῖται, 
καὶ ἱπιτοάυοεβ ἃ οοπδίδεγαϊοθ νπί ἢ 
“Ῥγίηρβ ἰηίο γεϊϊεῦ τῆς παιϊυγαίηεββ οὗ 
186 τίκτειν βοτάνην εὔθετον ἐκείνοις" 
(ὑπεπιδηη). Μγεβίοοις βεαπὶβ ἴὸ ἴεαπ 
ἴο ΘΒ! οπεη 8 εἀχρίαπαίίοη : “ΤῈ 
Ἰαθοτίουβ οὐἰΐτατε οὗ ἴῃς 801] βεεηιβ ἴο 
Ὅς οοπιγαβιεὰ ἢ [16 βροπίδπεουβ 
απυϊυϊπεββ." ΟΓ᾽΄ τδε “)υδιϊβδί πα 
16 115" οἵ Ψψερῖ!, Οεονρ. ἰϊ. 46δο. 1δπὰ 
80 τεβροηδίηρ ἴο ἴῃς ουὐἶδν ρυῖ ὑροῦ 
ΠῚ αμβάνει εὐλογίας ἀπὸ τοῦ Θεοῦ, 
“ ραγίδκεβ οὗ ἃ ὑ᾽εββίηρς το αοά᾽". 
Οοά᾽Β ἀρριονᾷδὶ 18 βεδσὴ ἴῃ ἴπΠ6 πῆοσε δπά 
τοῖς δδυπάδπε γίεϊὰ οὗ ἴδε ἰαπά. Τῆς 
τελὶν Βετα οοίουτβ ἴῃς ἤρυτε. 

Μετ. 8. ἐκφέ . ον.“ αῖ τ 
τ Ὀτίηρβ ἔοσι ἢ ἴπογπβ ἀπά {δι βι: 168. ἰΐ ἰ8 
τεϊεοιεά δηὰ πἰρῃ ὑπίο ἃ ουτϑε δηά ἰἴ8 
ἐπὰ ἰ8 δυγηίηρ ". Τα οἵδε αἰϊεγηδῖίνε, 
ΜΒ ἢ σοτγεϑροηάβ ἴο ἴῃς ροββίδίς βίδις 
οὔ τε Ηεῦτενβ, 18 μεεὲ ἱπητοάδυςεά, 
ννι 411 ἰι5 αἀναπίαφεδβ, [πε ἰαπὰ τηδῪ 
Ῥτονς ἀϊβαρροίπιίϊηρ,, πιὰν τοὶ βίδπὰ τῆς 
βοἷς ἴεϑι (ἀδόκιμος) οἵ Ιπὰ, [18 ργοάυςτίοη 
οἵ ἃ δΒδινεβί. ἀκάνθας καὶ τριβ. ἔτε- 
4υςπεν οοη)οϊπεὰ ἱπ ΟΧΧ, ας. {]. 17, 
Ηοβ. χ. νἱΐϊ, δῃὰ εχργεββίνε οὐ υβεῖεββ 
πὰ ποχίουβ ρῥτοάυςϊ8. [τρίβολος, ἔτε- 
ηυεπεῖν τριβελής, τῆτεε ροϊηιεά, ἀπά 
οτἰ ίπδι!γ τηδαπίηρ ἃ δ  σορΡ]. ἀδόκιμος 
δ υϑεὰά υπάοτ τῆ6 ἱπῆυεπος οὗἨ ὡἴδε 
ῬΕΙΒΟΩΔΙ τείεγεπος γαῖμες ἔμδη οὗ ἰδὲ 
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«Ῥίον. χίνιρας ἐγγὺς, ἧς τὸ τέλος εἰς καῦσιν. 9. Πεπείσμεθα δὲ περὶ ὑμῶν, 
31; Μεῖι. ΡΜ ᾿ 1 Ἢ , ᾽ , - χ. 41,εἰ ἀγαπητοὶ, τὰ κρείττονα ἷ καὶ ἐχόμενα σωτηρίας, εἰ καὶ οὕτω λαλοῦ- 

Μαῖς ἰς, μεν. το. “οὗ γὰρ ἄδικος ὁ Θεὸς ἐπιλαθέσϑαι τοῦ ἔργου ὑμῶν, καὶ 
4Π| 1ομο. τοῦ κόπου 3 τῆς ἀγάπης ἧς ἐνεδείξασθε εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ, διακονή- 
Ἔοηπι. ἰἰΐ. 
4; 1ὙΥΤΒοεα, ἱ. 3; 2 ΤΒεδδ. ἱ. 6, 7. 

Ἀ κρεισσονα ἴδ Ὀεϊΐεῖ δυϊπεπεϊςδξεὰ ἴμΔη κρείττονα. 

2ΤἉἩΕ. ἴθ ΘΕ" ΚΙ, Οορι., Οἤτγβ., Τηάγι., ἃ ρίοββ ἔγοτι σ Ὑ 8 εβ8. ἰ. 3; τον κοποὸν 
οὔτε ἴῃ ΦΑΒΟΌ"ΕΡ, ἁ, ε, ἔ, νξ., Βδβπι., ϑὅγτ., Αστῃ., Αδεῖβ. 

ἔφυγε. κατάρας ἐγγύς ν»ἱἢ ἃ τείεγεπος 
ἴο ὅεη. {ἰϊ. χ8 ἐπικατάρατος ἡ γῆ, ἀπά 
βυρρεϑίεά ΓΚ τς εὐλογίας οἱ ἴδε 
Ῥιενίουβ νεῖβεὲ. Ῥγεϊβιεἰῖπ αυοῖεβ ἔτοπι 
Ατγίβιϊἀθββ (πε Ἂχργεββίοῃ κατάρας ἐγγύς, 
δηά ἔτοπι τῆς ἐγγύς ΟἾτγΒ. απὰ ΤΠΕΟΡὮν]. 
ςοποϊπάς, ἡμαν γκῇ τῆς ουγδς ἰ8 δερ 
εἴ ἴῃ δοίίοῃ. ἐγγὺς κατάρας 

σεται καὶ ρὰν γενέσθαι. ἧς 
τέλος. ννΠαῖ 18 τῆε δπιεοεάεηι ἢ γῆ, 

ΒΑΥ͂ ἴῃς Οεεεῖκ οοπιηπεηίλγίεβ, Βεηρεί, 
Εἰεῆπι, εἰ ἐζβοῖ, 1, παπιδηπ, ΑἸ οσά ; 
κατάρας, βαγ ϑιυατί, ΒΊεεκ, ΜΝ εἶββ, νοη 
δοάεη. Τῶῇε ἰογπιοσ βεοπὶβ ἀϊδβιϊ ποεῖν 
τεΐεγαθίε. Οὐ. ῬΆΪ]. 1], το, ὧν τὰ τέλος 
πώλειας. Βυϊ πεῖς ἰξ ἰβ εἰς καῦσιν 

ἰπϑίεδά οὗ καῦσιᾳ “ἴοςΓ δυγηίηρ," ἰΐ 
δεῖνθβ ἰοσ ποίῃίπρ εἶβε, ἀπά ἰβ (δυ8 
φοηίγαβίοα ἡ (δε υδὲ Βεγνεὰ Ὁγ τὲ 
Ῥτοάυςεῖνε Ιαπά, Τῆα Βυτηΐϊης Πᾶ58 ν ἢ 
ὯΠ Εχοθβ8 οἱ [ἰτογα] ἐν δε δϑογρεά τὸ 
δε 501] {1561{, δη ἃ τπεγείογε ἔπε Ἔβχατιρὶς 
οὐ ϑοάοπθ δπά αοπιοισαῦ [48 ὕδεη 
δάδυςεά, Βαϊ Οτοιίυδ [8 τίρπε νῆο ὅπά5 
ἃ πηρϊοηΥμγ: “ ἄς ἴεῖγα ἀϊοίταγ αυοὰ 
Ῥτορτίς ἰϊ8 σεῦυβ σοηνεηΐίξ 4υᾶς ἴσῖγαα 
βιυρετγβίδηϊ ", Ἐείεγεησε πᾶν δὲ πιδᾶς 
ἴο ῬμΠο, δὲ Αρτγίο. ς. 4: ἐπικαύσω 
καὶ τὰς ῥίζας αὐτῶν ἐφιεῖσ᾽ ἄχρι τῶν 
ὑστάτων τῆς γῆς φλογὸς ῥιπήν. 
]οδπ χν. 6. Οετσιδίηϊνυ ἱξ ροϊπὲβ ποῖ ἴο ἃ 
τογηβάϊ8] πηθάβυζε, Ὀαΐ το ἃ ἤπαὶ ἀεβίγυς- 
εἶνε Ἰυάστηεπι, 

γετῖβεβ 9-12, βιάάδεδη ἱγδηβίτίοη, ομδτ- 
δοίϊοτίβιις οὗ τῆς διιίμοσ, ἔτοπι βεδγοπίη 
τνδτηίης ἴο αθδεςεϊοπαῖς ἐποουταραπιεηΐξ. 
“ Βϑιαγιϊεαά αἰπιοδὲ ὉνῪ ἢΐβ ονη ρῥίοξαγα ᾿ 
Ὧς αβίθδηβ ἴο δββυγα ἴῃς Ἡδῦτγενβ ἴδδὶ 
δε ἰ8 σοηνϊποοᾶ ἰξ ἄοεβ ποὶ τεργεβεηὶ 
τμεῖς ργεβοηῖ σοπάϊείοη. Οἡ ἴδε ᾿οῃίσγασυ 
Ὡς τϑοορηΐδβεβ ἰη τπεῖς Ἰονίηρ οᾶτε οὗ 
ΟὨτίβι᾿β ρεορίε ἃ βεενίῖος αοά Ἴδπποὶ 
ονοτΐοοκ δηὰ ννῃϊοῦ ἰηνοῖνεβ “' βαϊνδιίοη", 
ὙΠεΥ πᾶνε οηἷΐν ἴο δδουπὰ ἰπ ἢορε ἃ58 
αἰγεδλάν {πεν ἅτε το ἴῃ ἴονε, δαπὰ ἴπὸν 
ΜΠ] πὸ Ἰοη ζεῖ Ὀε 5] μι] δηὰ ἱπδηϊπηδῖς 
Ῥυξ 111 τεργοδυςς ἴῃ {μεῖς ᾿ἵνε8 τῆ 6 
ξαῖἢ δπὰ ἐπάυγαηος νος ἢ πᾶνε Ὀτουσῆς 
οἴμεῖβ ἱπίο ἴῃς δηϊογτηεπὶ οἵ ἴδῃς 
Ῥεοπγίβεά δηὰ εἰεγπδὶ δ] 6ϑϑίηρ. 

γες. 9. πεπείσμεθα δὲ... . “ Βυΐῖ οὗ 
γου, δεϊονεά, νγε δὲ ρεγβυδάε τπίηρβ 
τλῖ ἂτα Ὀεῖίες δηά δβϑοςίδιεά συ ἢ βαϊνα- 
τίοη, «δου ρῃ ψε τυ βρεαὶς." ““ ΑἸΑγτα 
δ τῆς ἀὐνίι! βυρρεϑιίομ οὗ δί8 ονγῇ ρἷο- 
ἴυτε (νν. 4-8) οαυ8ε8 ἃ γτυβῇ οὗ δῇεςϊίοι 
ἱπίο δἰβ μββᾶγι" (Πανὶ άβοπ). Ης μιαβίεηβ 
ἴο δββυτε ἴπεπὶ ἴῃδὲ ἣἢς ἀοεβ ποὲ οοῦ- 
βἰάετ ἴπεπὶ ἀροβίδϊεβ, αἰϊμβουρῇ δς 
Ὧ28 ἀεβοτίρεά (ἢεὲ δροβίαϊε οοῃάϊ- 
ἰἴοη ἂπὰ ἄοοῃ. “ΤῊ ϊ8 8 νοῦ [κα 
ϑῖ, Ῥαυ]β ΨΆΥ ΟΥἨ οἱοβίπρ δηὰ βοῆςη- 
πᾷ δηγιβίηρ ἢς πδὰ βαϊᾷ τπδὲ βουπάεά 
ἰοττὶῦ]ς δηὰ ἀγεδάξβι! " (Ρίεγοαε).υ Ολ 
2 Τῇεβδβ. ἰϊ. 13; ΕρΏὮ. ἱν. 20; δ. ν. 
1ο. “Τδε ἔσσῃ [ 1 ἱππρ δ 
ἴδιαι ἴε ντι τες μδά ἔεϊς τηιβρί νίησβ δηὰ 
ονεγοοπλα ἴμ6πὶ᾽" (ν) εβίοοι). περὶ ὑμῶν 
8 επιρμῃδβίβεά, απὰ της υπίχις Με τῆϊ5 
Ἐρίβι16)] ἀγαπητοί ἰ8 ἱπιτοδυςςεά ἴο το- 
ββυσε ἴπ6πὶ δηὰ 8 ἴῃς πδῖυγαὶ Ἴχργεβ- 
βίοη οἵ δίβ ονῃ τεδοιϊίοη ἴῃ πεῖς ἕδνουσ. 

κρείττονα ““ ἐπίηρβ θεῖτετ " τπλπ τΠο86 
δε δᾶ8 Ὀδεπ ἀεβογίδιηρ (πείεπες 1Πἰπιϊτίπ 
τῆς τείεγεπος (ὁ ἴῃς Τοηπάϊείοη, ΑΙ που ρἢ 
ΕΟ ββαγιν ἴξ ἰ8 τηδί ἰν ἴῃ νίενν, ποῦ ἴο 
ἴδε ἄοοπι, δἰ: πουρὴ τῆς σωτηρίας ἱπάϊ- 
οδίεβ ἔπδὶ ἰξ 4180 18 ἰπ νίεν)) ; δπά τϊηρ8 
ἰηάεεά τῆδι 8ο ἔας ἕτοπι δεὶπ κατάρας 
ἐγγύς ἅτε ἐχόμενα σωτηρίας οἰοΞεῖγν Δ]}ϊ1εὰ 
ἴο 8αἰναίίοη. [Γ᾽ Ηδπιεῖβ "'πο τε 188 
οὗ βαϊναϊίΐοη ἱπ ἱϊ.᾽" ἐχόμενα -- πεχῖ, 
ἴτοπὶ ἔχομαι. 1 Ποϊὰ τγϑεὶῦ το, αἄδετζε. 
50 ἰοολιῖν Μαζί ἱ. 38, εἰς τὰς ἐχομένας 
κωμοπόλεις : ἰΘΠΊΡΟΓΔΙΪΪΥ, Αςἰβ χχὶ. 26, 
τῇ ἐχομ. μερᾷ, πετε, ἃ8 ἰπ Ηετγοάοιι, 
Ρίαιῖο, δηὰ [υςίδη, “ Ρεγίδι πίη ἴο,᾽" 80 
Ἡετοά., ἱ. χ2υ, τὰ τῶν ὀνειράτων ἐχόμενα. 
εἰ καὶ ἀπὰ καὶ εἰ ψεπεῖα!ν τεϊδίῃ ἰὰ 
Ν.Τ. τδεὶς ἀϊδιϊποῖῖνε τηεαπίηρβ. - 
ες. 1ο. οὐ γὰρ ἄδικος. . . . “ Ἐοτ 

αοά ἰ8 ποῖ υπείρῃίεουβ ἴο ἔογζεῖ γοῦγ 
νογῖς δπὰ {πε ἴονε "νος ἢ γε βμεννεὰ ἰο- 
ννατὰ Ηἰβ πᾶτρε ἴῃ δὶ γα πικὶπίβιεγεὰ 
δηὰ 5.}}} ἀο πιϊηϊβῖεσ ἰὸ ἴδε βαϊπιβ." Ης 
τεοοβηΐδεβ ἴῃ (πεῖς ΟΠ γίβϑάδη δοιϊν εἶς 8 
(ἔργον ὑμῶν) ἀπά ἰη {πεῖς ρταςείςα! οπδτγὶ- 
τίεβ (τῆς ἀγάπης) τπΐπρϑ8 τΠδὲ ἅτε 85830- 
οἰδιεά νυν βαϊναϊίΐοη, ὃδεοαυβὲ οὐ δ 
͵υβεῖος ἀεπιδη 8 τῶδι ϑιιοῇ βαγνίος 841] 



9--ἰὮ. 

σαντες τοῖς ἁγίοις καὶ διακονοῦντες. 

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 301 

11. ἐπιθυμοῦμεν δὲ ἕκαστον 
ὑμῶν τὴν αὐτὴν ἐνδείκνυσθαι σπουδὴν πρὸς τὴν πληροφορίαν τῆς 
ἐλπίδος ἄχρι τέλους: 12. ἵνα μὴ νωθροὶ γένησθε, μιμηταὶ δὲ 
τῶν διὰ πίστεως καὶ μακροθυμίας κληρονομούντων τὰς ἐπαγγελίας. 

ποὶ ὃς ονετίοοϊεά, αοά ν}}} 81:88 τῆς 
Βεϊὰ ννϑίο ἢ αἰγεδλάν π88 γίεἰεὰ γοοά 
τυῖϊϊ. Ης 1] σου 8ἢ ΟΠ γι βιίδη ρείποίρὶς 
ἴῃ ἴδοβε δαὶ πᾶνε πηδπίεβίεά ἰϊ. ΤῸ 
δία ἴᾶδὲ μαι 584}} δε ρίνεη. Ολ 
Ἐδρεοίδ!γ ΡΒ]. ἱ. 6. Οη ἴπθ ἀοοίτίπαὶ 
Ὀεαγίηρ οὗ τῆ6 ννογάβ, βεῈαὲ ΤἈοϊυςοϊς ἰῃ 
ἴος. ἴὰ ἰ8 ἱπχηροξδβίδὶς τὸ τμἰπὶς οὗ αοὰ 
Ἰοοκίπρ νἱἢ ἱπάϊεγεηος ὑροὴ τΠοβς ὯῸ 
βεῖνε Ηἰἴπὶ οὐ αῇογάϊηρ ἴμεπὶ πὸ Βεῖρ οσ 
εποουταρεπιοηῖ. τῆς ἀγάπης 
τδε ἴονε ψῃϊοῆ ἐουπὰ εχργαοββίοῃ ἰπ ρεσ- 
δοπδὶ βεινίος (διακονήσαντε!) ἰο ΟὨτίδ- 
εἰδῃβ (ἁγίοις), απά οὐ υνῆϊο ἢ εχδιαρὶεβ 
δ1Ὲ ϑρεοιδεᾶ ἴῃ χ. 34, ννὰβ ἰονε εἰς τὸ 
ὄνομα αὐτοῦ, Ῥεοδιδε ἰξ νγῶ8. ργοσηρίεά 
Ὡοῖ ὈΥ πῖιγαὶ σοϊδιοηβὶρ οὐ ννογ ἀϊν 
αβϑοοϊδεέίοη Ὀυϊ δ ἴῃς ςοπδίεταῦοη ἐμαὶ 
ἴδεν γεγο αοὐβ ς!] ἄγεπ πὰ ρεορῖε. 
εν σι. ἐπιθυμοῦμεν δὲ. . . . ὕου 

δανε τηδηϊξεβιε δαγηςβὲ ἰουε, ουἱἰναῖε 48 
ξΑγηςβεῖν γουγ ἀοῤῥε; ταὶ ἰ8 νας 1 ἀεβίτγε. 
Τῆε τγαπβἰδιίοη βῃου]ὰ τμεγείοσγα ὃς “ Βμέ 
νῈ ἀεδίγε". ἕκαστον ὑμῶν, “ες. οηε 
οἵ γου," ποὲ τηεγεῖν 88 ΟΠγγυβοβίοσγῃ 
ἱβξεεθεσιν πολλὴ ἡ φιλοστοργία καὶ 
μεγ καὶ μικρῶν ὁμοίως κήδεται, ποὶ 
85 Βεγυςε, “Τῇε ροοά βῃερῃεσγά ροεῖῃ 
Αἴϊες Ἴνεῆ οὔς βἰγαγίπῷ β8δεαρ ᾿᾿; δυῖ 
ἀϊγεςεῖγ ἰῃ οςοπίγαϑε ἴο ἴδε νος Ῥοάν 
δηὰ ρεμεγαΐ τερυϊδιίοη οὗ τπ6 Ομυγοῦ 
αὐάτεβοεά. ΤΒς υτίϊος ςουτίδουβυ ἰση- 
ῬΙ1Ιε5 ἴπδὲ βοπῆε αἰγεδάν βδοννεά ἴῃε Ζεδὶ 
ἀεπιδηάδεά ; Ὀχϊ 6 ἀεδβίτεβ παῖ εαςἢ ἰη- 
ἀϊνιάυα!, ἐνεὴ ἴποθε ψῆοβε οοπαϊτίοη 
τοπηριε τῆς ἐογερφοίης 'ναγηΐπρ, βῃουϊά 
51 [Ποτηβεῖνεβ. ΠΥ Βεηρε δ “ πο 

πιοάο, αἱ δάπυς [δοϊδβεῖβ, ἰῃ ςοτηπιαηὶ ᾿", 
τὴν οὐτὴν ἐνδείκνυσθαι σπουδὴν . .. 

υς. Τῆς βᾶσῃηςες εαγπεδὲ αἰ βεηςς 
[σπουδή ἰπ εχᾶςὶ ορροΞβίεοη ἴο νωθροί οὗ 
ΝΟ ΙΣ, νἱ, 12] Βίοἢ πδά Ῥεεῃ ρίνεη ἴο 
Ἰονίπρ πιίηϊβεζίεβ, με ἀεβίγεβ ἴμεν βδουϊά 
πον δχθτοῖβε ἰοννασάβ ἃ οοσγεβροηάϊη, 
Ῥεγίεςξπεββ οὔβορε---ἃ πορε ψῃϊςἢ 8ῆοα! 
Οηἷν ἀϊξαρρεασ ἰη (τυϊτίοη. πληροφορία 
“δὶς ποη δϑβὲ οογέέναο, βεὰ ἐν ῤίδέϊο δῖνε 
εοπϑιεαίξέο, ηὰ0 βεπδὰ πληροφ. Παδ6- 
τηῦβ, ΟΟΪ. ἰϊ, 2, δέ σ᾿ ὙΒεβδ. ἱ. 56, πληρο- 
φορεῖν 2 Τίτη. ἱν. 5, 17 (ἀτοῖὶι8). 
ΑΙἑοσά ἰῃβίβιβ (δὲ {πε βυδ)εοῖΐνε βεῆβε 
οὗ τῆς ννοτά [8 υηϊίοτπι ἰπ ΝΙΤ. δηὰ 
τῃετείοτςε ἰγαηβ]δίδϑ “τῆς 5.11} ἀββυγαηος ᾿". 
Βαυῖ τῆς οδ]εςτίνε πηεδπίη, “ σοπιρὶεῖε- 
Ὡφε8,᾽" Πεγίδ ΠΥ δυϊῖβ ΟἹ. ἰϊ. 2 πᾶν τὸ 

πλοῦτος τ. πληροφορίας τ. συνέσεως 
πὰ ἰ8 ποῖ υπηβυϊδῦϊα ἰῃ Ἡδςῦ. χ. 22 ἀπὰ 
1 ὙΒεβ8. ἱ. 5, ΨΏΠ6 τἴΒς νεῖ πληροφορεῖν, 
ἂι Ιελϑὲ ἰῇ βοῆς Ῥαββαρξὲβ, 88 2 Τίπ). ἱν. 
5, δᾶ8 λῃ οδ᾽εςτἷνε βεῆβε. ἷ ἷπ 
186. «ςαβ8εὲ δείογε 8, ἴὩε οπς τηξαπίηρ 
ἰηνοῖνεβ ἴῃς οἴδεσ, ἴοσ, δ8β ΝΝν εἶββ ὨἰπηβεὶΓ 
ΒΆγ8, Ὦορε ἰδ ΟἿἮΥ ἴβεη νδδὶ ἰξ ουρῆι ἴο 
δὲ ψ»Πεη ἃ [}]] ςετίδίπιγ οἵ Ἴοηνίςτίοπ 
(εἶπε νοῖϊς ]εδεγζευσυηρβρεν ββμεῖ) δς- 
Τοπιραπίεβ ἰϊ. ες δῖίϑο ανίάβοῃ, ννῆο 
ΒΑΥΒ “Πιΐπεβ8 οἵ 11} ἀββυγάηςς οὗ ἔδί τῇ 
δηὰ δορε ἰ8β ποὶ δηγιπίπρ ἀϊβείποι ἔτοπη 
ἔα ἀπά μορβ, ἱγίπρ ουϊδίἀς οἵὁἨ τεπὶ 
δηὰ τὸ νυνί πεν τλᾶν ἰεδά ; ἰξ ἰ8 ἃ οου- 
ἀϊείοη οὗἩ ἐδ δὰ πορε τβεπιδβεῖνεβ, τἢς 

ες οοηάϊτίοη ᾿. ἄχρι τέλους ιῃς 
ορε ψᾶβ ἴοὸ Ὅε ρεγίεοξ ἰῃ 4υλιν δπὰ 

Ψγ)Ὰ8 4150 ἴο Ὀς σςοπίϊηυοιυβ “10 {πε οηά," 
ἦνδ, ὙΠῈ} 11 Βαά δοςοιιρ ϑῃεὰ ἰξ8 υνογὶς 
δηὰ ὑγουρῶϊς {πεῖ τὸ ἴἢε δη)ογηηεηὶ οὗ 
ννμδῖ 88 βορεὰ ἴοσ. Τῆς ψογάβ διϊδοῃ 
τθεηλβεῖνεβ 10 ἐνδείκνυσθαι σπονδήν. 
ει. 1:2. ἵνα μὴ νωθροὶ σθε: 

μδῖ γε Ὀεοοπια ποῖ δἰ υρρίβη," “ὃς 
ποῖ, πηῖϊ8δε8β ἴδε ἤἥπε ἀεϊϊοδον οὗ τῇς 
νυτίϊεσ " (ΑΙ ογά). “ Τῇῆε γένησθε, ροίπι- 
ἱπῷ ἴο ἰῆες ἔξαγε, βίδπἀβ ἱπ Ὧ0 Τοπίγα- 
ἀἰςτίοηυ ννἱἢ γεγόνατε δὲ ν. 1:1. ὙΠεῖε, 
πὲ βυρρίβῃπεβθ οὐ τῆς ἰηϊε! ες ᾿νᾶ5 

κοῦ οὗ; Βετζα, ἰξ ἰ8 8 Ὁ Ρ  ἼΒῃπεβ8 ἴῃ 
δε ταϊδίηίηρ οὗ ἴῃς ΟὨγίβεϊδῃ Πορε ᾽᾿ 
1 ὔπεπηδπη). 5|υρρίδῆπεββ νου στεευϊς 

16 {μὲν ἀϊά ποὶ “" τηδηΐϊξεδε ἀϊέρσεπος ".. 
μιμ' δὲ τῶν . . .: “υξ ἰπιτίοτβ οὗ 
ἴποβε πο, τπγουρ (δ ἀπά ραιίεης 
ΨΑι ησ, ἂτε ποὺν ἱπμεγτίηρ ἴδε ρτο- 
τηῖβεβ . Τῆς ροβίεῖνε δβρεοῖ οὗ τῇς 
οοηδαςὶ ἴπαὶ βῃπουϊὰ δοσοπηρᾶπυ οὐὶ- 
ναϊΐοπ οὗ ἢορε. ΤΏΘΥ νεῖε ποῖ τῆς 
Βιϑὲ πο παὰ Ἰδυποπεά ἱπίο ἴπαὶ ἃρ- 
ῬΆΓΕΠΕΥ βἤογοῖεβ οοεᾶη. Οἰδμεσβ δ6- 
ἥοτε ἴπεπὶ Ππδὰ ογοβδβεὰ ἰξ, δπά ἰουηὰ 
8011ἀ Ἰαπά οὐ ἴδε οἵδε εἰάε. Τοῖς 
τε τδηΥ νὯο ἃζε [αν ἀεβογίρεὰ 88 
κληρον. τὰς ἐπαγγελίας. ᾽ν Πεῖπετῖ Αἰΐνε 
οὐ πὸονν ἀεδᾶ, πεν πᾶνε δηΐεσεᾶ οἡ 
Ῥοββεββίοη οὔ παῖ ροοὰ τπὶπρ Ὡς ἢ 
ἴδεν οουἹᾶ ποῖ βεὲ Ὀυϊ νος ἀοὰ δά 
ξέοππρεῦ. ΑΙ ογὰ, ἀρρδγεηον [Ο]]οννίηρ 
εἶτοβ, ἀδηΐεβ ἴδδι κληρονομούντων οΔῃ 

τοδδῃ “" ΨὴῸ ἅτε ἱπποσιείη ρ," δηὰ γεπάεγβ 
ΦΜὮῺΟ ἃ1ὰ ἱπμεσίύοσβ ᾽ς, Τὸ μῖ8 οοη- 
οἰυβίοι πε ἰ8 ἰεᾶ, ἃ8 α'5ο Ῥεῖγος, ὃὉγ ἴδε 
ςοπδίἀεσδίοη ἴδδὲ ἰῃ ς. χί. ἴξ 18 βαιὰ οὗ 
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ἁ Θεα. χί!. 13. ὁ Τῷ γὰρ ᾿Αβραὰμ ἐπαγγειλάμενος ὁ Θεὸς, ἐπεὶ κατ᾽ οὐδενὸς 

δ δι χα εἶχε μείζονος ὀμόσαι, 
τό, 17; 
Ῥε. ἐν. 9: λογῶν εὐλογήσω σε, καὶ πληθύνων πληθυνῶ σε ᾿- 
[μὰς. 1.73. 

ὥμοσε καθ᾽ ἑαυτοῦ, 14. λέγων, “Ἦ μὴν εὐ- 

15. καὶ οὕτω 

1ΤΚΆ. ἴω ΚΙ", αἱ ρῖες πὰ τεεκ ἔδίμετβ ; εἰ μην ἴπ ΦΑΒΌ ἜΡ, 17, 23, 31, 47", 
71, 137; εἰ μη 'π ΟὨΡΙ,τοη, ἃ, ε, (ν, νξ.» Απιδγ., 
δῖ εἰ μήν ἰβ ἃ σοττιρὲ ἔοτπι γεβα πο ἔγοτι ἐπε πιϊχίυτε οὗ ἴπ6 οἰ δβείςαὶ ἧἦ 

ἰηΐοη 
μήν ληὰ 

Ῥείπιδβ. μπὲσί. ΒΙεεἷς ἰβ. οὗ 

της Ἡεὑταϊζίηρ εἰ μή. Βυὲ Πείδεπιαπη (Ν᾽ 6 Βίδείςἐμά., Ρ. 34) αὐάυοεβ Ἔχαιηρ[ 68 οὗ 
αἰ μήν τοι ἴῃς Ραργτὶ, ννΒίο ργονε ἴμδὲ ἰξ ἰ8 ποῖ ἃ πιογοῖν Βἰ δ] ἰςαὶ ἔογπι. 

Αδγαδδηιὶ ἀπά τς οἴδμες Βεΐοεβ οὗ (δι τὮ 
ἰδὲ πεν ἀϊά ποὲ τεςείνε ἴπῈ ῬὈγοπηῖβα. 
Βυῖ ἰτ ἴβ αἰ80 ἱπάϊςαϊεὰ ἰῃ ἴπε βᾶπὶα 
Ρᾶββαρε ἴπδῖ ὃν τς οοτηηῷ οὗ ΟὨγίβι 
τε διΐπεββ οὗ ΚΑ Ῥτοχηῖβε ννὰβ {1 ]16ὰ, 
Ιε νν88. οἠἱγ “ νἱπουϊ 8 οὗἩ δα. ΟὨτίδ- 
εἶδαπ ρεγίοά τὲ {πε ραϊγίδγομββ ννεῦα 
ἱτηροτίες, ὙΤβοβε ψῆο δῖῈ ῥγεβεπεν 
δη)ογίης ἴδε ρῥγοπιίβεβ διἰδἰηθὰ {πεὶς 
Ρτεβεπὶ νἱοίοσυ δπὰ ἴον, διὰ πίστεως 
καὶ μίας. Νεροεβϑασίϊυ, 18εν 
Βιβὲ παά τὸ δεῖϊίενε τς ΡτοπΊβεβ, δυΐ 
(Δι μδά το ὃς ἰοἰοννεὰ ἃρ ὉΥ Ῥαζίεπι 
νδϊτίηρ. ΑἸ ογὰ ἱγδηβϑαῖθο ροθ. Ὁγ 
“ἰ βρηδυγάποο," δῖ τϊ8 ννοτά γαῖποσ το- 
Ρτεβεπὶδ ὑπομονή, ννἢϊϊῈ μακροθ. ἰπάϊ- 
οδῖςεβ ἴῆς Ἰοηρ-ἀταινπουῖ ρῥϑείεηος νυν ἢ 
ἰ8 ἀεπιαπάςἁ Ὦγ μορε ἀεζεστεά. 

γν. 13-2.0. Ἐδδβουβ ἔος αἰ] ρεπον 
ουεϊνατίπς ἢορε δπὰ Ἵχογοϊ βίην ρδίίεηςε, 
τὰυβ δεοοπκίηρ ἱπιϊϊδίοτβ οἵ ἴῇοβε 80 
μᾶνε ρδιίεηεῖν ψναιϊεά ἔος τῆς ΠἸ ΒΙπιεπὶ 
οὗ τῆς ρῥγογηΐϑεβ, ἴῃ 6 τεᾶβοῃβ δείηρ (ἢδὶ 
οὐ πα8 τιδάς ἴῃς ἔδιϊαγα οἵ τῇς ῥτο- 
ταῖβαϑ ἱπηροβδβίρίεα, δπὰ παῖ δἰτοδὰν 
7εβϑὺ8 Π8 ραβϑεὰ νἱτπῖπ τπ ς νεῖ] 85 οὐζ 
Ἰθιοτθηῆοῦ, τ γὰρ᾿Αβραὰμ ᾿ 

6τ. 13. Τῷ ᾿Αβραὰμ. . . . “Εοτ 
ψ ἤθη αοά βὴ γαρόίουονα το ΑὈγδπδηι, 
βίῃος δε οουἱά βυνᾶγε ΌΥ ποτὲ ρζεδίεσ, 
Ης εννᾶῖς ὃγ Ηἰπιβεὶῖ, βαγίηρ. εἰς." 
Αὐγαῆδπὶ ἰ8 ἰηϊσοδυςεὰ δεσαυβα ἴο δἰπὶ 
τᾶ πιδὰς ἴῆς διπάδπχεπίαὶ ἀηὰ ςοπλργα- 
Βεηβῖνα ῥγογμίβα (οἷ [υυκε ἰ. 73, ἀπά 6Δ]. 
111.) ΒΟ ἢ ἱηνοῖνεά 411 (πδὲ αοάὰ ννᾶβ 
ἐνοσ ἴο δεβίον. Απὰ ἴῃ ΑὈγαῆδτι ἰξ 5 
8εεη ἴπδὲ τῇς ῥγοπιῖβα 8 βεουγα, δῖ [Πδὲ 
ΟὨΪΥ ὉΥ Ῥαιίεπι ννδιτίηρ οἂπ ἴὶ δε ἰη- 
Βειιιεὰ, [ε ἰδ βεουγα θεοδυβα αοά 
ΡΙεάρεά Ηἰπιβεῖῦ ἴο ρεγίοτπῃ 1, Τῆς 
Ῥιοπιῖβε σείετγεὰ ἴὸ ἱπ ἐπαγγειλάμενος 
566 πὶ8 ἴ0 δε {πὶ πο 488 σοπβτηηςὰ 
ὉΥ δηῃ οδιίῃ, δπά ψνῃιοῖ ἰβ γεοογάβὰ ἱπ 
αεη. χχί!. τό-18, κατ᾽ ἐμαυτοῦ ὥμοσα 
κιτιλ. Βυϊῖ ΝνΥεβίοοιι ρῥγείεγβ ἴο οοηβίθγ 
ταδξ ργενίοιιβ ργοσηΐβεβ ἀγὸ γοΐεγγαά ἴο, ἃ8 
ἴη αεη. χίϊ. 3, 7, χίϊ. 14, χν. 5, χνὶϊ. 5. 
ὙΠε δογῖβε ραγίςῖρίες ἔπαγγ. δάπ)ιβ οὗ 
εἰἴδες σοπϑιγαοτίοη, ἐπεὶ κατ᾽ οὐδενὸς 
“.... ὀμνύω [ο]ονεὰ ὃγ κατά 45 ἴτε- 
ἀυεπεν ἴῃ οἰαβϑίοβ (Ατίϑε,, Τγορϑ, 94) 

δηὰ 1,ΧΧ, 188. χῖν. 23, Ασῃοβ ἰν. 2, νἱϊῖ. 
7, Ζερῇ. ἱ. 5, Μαίῖ. χχνΐ. 63. 866 τείες- 
εηςαβ. εἶχε. . . ὀμόσαι, ἃ οἰδεδίοδὶ '58 
οἵ ἔχειν τοι Ἡοχηει ἀοιννηνναγάβ, “ ἴὸ 
δᾶνα πιεᾶῃβ οἵ ῬΟΨΕΙ ἴὸ ἀο,᾽" ““ἴο ὃς 
ΔὉ]ε", ὙΠ ρτεδῖε ἴῃς Βείηρ βνογῃ 
Ὁγ, ἴδε δυγεσ [86 ῥτοπιῖβε. Οὐ ἴυοη- 
δἰηυβ, δὲ 5μδὶ., ς. τό, ου βυνεασζίῃρ ὉγῪ 
ἴποβα ψῆο ἀϊεά δὲ Μαγδαίποῃ. οσε 
καθ᾽ ἑαυτοῦ, Πονν τΠ8 οΔἰἢ νν23 φίνεη, 
ἃπὰ ἢον ἴδε Κπον]εάρε οὗὨἩ ᾶ ἰξ ννᾶβ οοη- 
νεγοᾶ ἴο πιεῃ, [818 ΓΕ ἄοεβ ποὶ 88γ. 
Βυῖς ἴἰξ ννγᾶβ βοπιεῦον σοηνεγεὰ τὸ [δα 
ταὶηά οὗ Αρεδῆδπι ἴδε ἴῃς (υἸ Π]τηεηῖ οἵ 
τηῖ8 Ῥτοπιῖβε νγὰβ θουπὰ ἃρ ννἱἢ ἴΠ6 11Ὲ 
οἵ αοἄ; τἰδδὶ ἴὶ ννδβ 30 ἱπιρΙςαίςὰ ννῖτῃ 
ΗΪΐδ ρυγροβεβ πὶ αοά οουά 45 ξοοῃ 
ςα886. ἴο ὃς, 88 ποερίεςϊ τῇς (υἸ]τιεπι οὗ 
ἰϊ, υΐηρ 45 ἰξ ἀϊά αἱ τῆς τοοῖ οὗ δ]] 
ξυσίμες ἀενεϊορηηεπι, ἀπά πιαγκὶπρ οὐἱϊ 
ἃ5 ἰξ ἀϊά τῆς ἴσὰς επὰ ἔογ ννϊοῃ τῃς 
ννοσϊὰ εχίβιβ, ἰἰ βεειηεά ἴο θεὲ Ῥουπά υρ 
ἢ τῆς νεῖν Ρεὶπρ οὗ αοά. Ῥαυ 8 νὰν 
οὗ εχργεβϑίπα ἃ βἰπχῖας ἰάεα 18 τῆοσε σοῦ- 
δτυουβ ἴο οὔζγ ννᾶγϑ8 οὗ ἰοοϊκίη δ τπίπρε, 
“7. 4 Οος. 1. 2οὅ. ΩΓ. ῬΠΙο᾿ 8 ἀϊβουβείομ 
ἴῃ ες 1 ορ. ΑἸίερον., ᾿ἰϊ. 72, 3. 

Νεῖ. 14. Τῆς οδῖθ:. τὺῦηβ εἰ μὴν 
εὐλογῶν εὐ σε... ... “Βϑυτγεῖν 
δΙεββίη 1 1] 0658 τπες, δπὰ τυ. 
ῬΙγίηπρ 1 ν]] παυϊρῖγ πες." “ 5εη- 
ἴεηςεβ ννϑίοῃ ἀεηοία αββυσᾶποε.... γα 
ἰῃ οἰββίοδὶ ασεεῖκ ἱπισοάυςεὰ Ὁγ ἧ μήν, 
ΜὨΙΟΝ ἴπ τὰς Ἡεϊ]δηϊβιῖς δἀπὰ Ἐοπιδη 
Ῥεγίοά 18 βοπηβῖπχεβ νυττεπ ἱπ ἴπε ἤογη) 
οἵ εἶ (ασσεης ὃ) μήν ; 50 ἰπ ἴπε υΧΧ ἀπά 
ἴῃ 4 ᾳυοϊδιίοη ἔτοπι ἰξ ἰη ΗδΌ. νἱ. τ4᾽" 
(ΒΙ4588, ὅγανη., Ὁ. 260) ; δπὰ οἷ, ]αππδτγίβ, 
Ἡΐδέ. Ονεεκ Οτανι., 2055. μήν ἰβ υϑεὰ 
ἴο Ββιγεηρίπεη δδβϑενεσδίίοη, βυ δον 
τιεγείοσς ἰπ οδίθ8β.0. Οη ἴδε ετηρῃδῖὶς 
Ῥαγιϊοὶρίς ἢ ἱπηϊεδιίοπ οὐ τδε Ηεῦτγεν 
ὐοβοίϊυϊα ᾿πβηϊῖνα, 8εεὲ ΔΊ Πεσ, 860. 45, 
8, Ρ. 445. Τῆς οδίῃῃ ἤεῖε οἰϊεὰ νγὰ8 ἃ 
Ρτοπλδ8ε ἴο δίεββ τηδηκίπὰ, ἃ ργοπιῖβε 
τπαᾶῖ τπγουρἢ 411 Βιβίοσυ Οοά᾽β στδςίουβ 
Ῥυγροβα ῃπουϊὰ συ; παῖ, ἰεῖ πᾶρρεη 
ναὶ πυίρῶς, αοὰ νουἹὰ τϑάδεπὶ δηὰ 
8685 ἴῃς τνοτὶὰ. 
γε. 15. καὶ οὕτω μακροθυμήσας ... 

““Δδηὰ τῃυ8 Πανίπρ ρδιίίεπεν ναῖε Πα 
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μακροθυμήσας ἐπέτυχε τῆς ἐπαγγελίας. 

κατὰ τοῦ μείζονος ὀμνύουσι, καὶ πάσης αὐτοῖς ἀντιλογίας πέρας εἰς 
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τό. " ἄνθρωποι μὲν ' γὰρ ε Εχοά. 
χχίΐ. τα. 

βεβαίωσιν ὁ ὅρκος" 17. ἐν ᾧ περισσότερον βουλόμενος ὁ Θεὸς ἐπι- 

δεῖξαι τοῖς κληρονόμοις τῆς ἐπαγγελίας τὸ ἀμετάθετον τῆς βουλῆς 

1 Οπς μὲν ν ΑΒΌ"Ε"Ρ, 47, ἀ, ε, ἢ, να. ; ΤΕ. ἴῃ ΟΠΞΕ ' ΚΙ, δἱ ρίες, Οορ., 
Αεἴι., ΟὩς., τ πάγει. 

[Αθγαβδγ) οδιδίπεά ἐπε ργοσηΐβε ". οὕτω, 
ἷῃ τἢδ8βε οἰτουπηϑίδποοσβ; ἰδδῖ 8, τυ 
Ὁρο]ά Ὀν ἃ ργοπιῖϑε δηά δὴ οαἵῃ. Τῆς 
οδῖϊι νναγηδὰ ἢἰπὶ οὗ τί]. [ἐ ψουϊὰ ποῖ 
δᾶνα Ὀ6δ φίνεη δὰ τπε ργοπιῖβε Ὀδεη ἃ 
εὐδίηρ οπὲ οσ δὰ ἰτ δδεη ἀεβεηεά ἔος 
ἱπυιταθάϊαις ἔα] πιεηι. μακροθυμήσας, 
δανίηρ ἰοπρ Κερὲ ὕρΡ δί5 οουτῆβε δηά πί8 
Ὦορε. εἶδυ [ο]οννεὰ ἀεῖαν ; ἀϊδαρροίηι- 
ταθηὶ ΤΟ] οννεά ἀϊβαρροίηιπιεηι. Ηδ ννᾶβ8 
ἀτγίνεη οὐ οὗ με ῥγοτηἰβεὰ ἰδηά, δπὰ ἃ 
Ὀαγγεη υνἱΐε τπιοοκεὰ τῆς ἕορε οἵ ἴδε 
ῥγοπιιβεά βεεά, Ὀυϊ ἢς νναἰϊεὰ εχρεςίδηι, 
δηά αἱ ἰεηρι ἐπέτυχε τῆς ἐπαγγελίας, 
ἴος δ: πουρὴ ἰὲ ννᾶβ ἔσις οὐ πίτι, 88 οὗ 
τῷ Ο.ΥΤ. βαἰπίβ, τα ας ἀϊὰ μι οδίαίη 

ς ρτγοπιίβε, νγτεᾳ τὰς ἐπα- 
γγελίας, χί. Ἷν οὐκ ἐκομίσαντο τὴν 
ἐπαγγελίαν, χί. 30], δυῖ οουϊᾶ ΟὨΪγΥ 
νᾶνεῈ 88 πδηᾷ τὸ ἰξ δηὰ βαϊυῖϊς ἱξ 
αἱ ἃ ἀϊδίδπος, γεῖ τῆς ἱπίεϊ2] δ] πηθας 
Ὧε ἀϊά 8εἐ6 λπά νγδβ ςοπιρεπβαιθὰ ἴογ δἱΪ 
διῖβ νναϊεἰηρ ὈῪ βεείπς τε δερίπηΐϊη 8 οὗ 
ἰδδι ρστεαῖ Ὠιβίογυ Ψῃϊοἢ τὰ οἡ 10 ἴδς 
φοηϑυτηπΊδίε ροσίογημδποε οὗ ἴῃς ργοπιίβα 
ἰπ ΟἸγίβε, ΒΙ θεῖ δηά Βεπάδ]] υπάἀεγβιδπὰ 
ὉΥ ἐπέτυχε . . . “" οδιαϊπεά ἔγοπι αοά ἃ 
Βερδλϑς οὗ ἔαϊατα οἰ βίπεν" δηὰ ποῖ τῆς 
τῆίπρ ἰἴ5ε11. Βαὲ ἰπ τΐβ οα8ς - 
σας ννουϊά ὃς ἱττεϊεναπί. ἰφεο μα 
νψαῖϊ ἴος τῆς ῥγοπιίβε, ὰϊ ἔοσ 18 ἔ18]- 
τηεηῖ. 

γεσ. 6. ἄνθρωποι γὰρ, κιτιλ. 
τλεπ δνκας Ἐν τῆς στεδίεγ᾽᾿ Τῆα ρῥτο- 
ςεάυτε οὗ αοἂ ἴῃ σοπβειτηίπρ ΗΒ Ῥγοπιῖβϑα 
ὉΥ δῃ οδίῇ ἰβ8 ᾿υβεῆεαά ὈΥ Ππυτηδη ουβίοπι, 
ἃηὰ {πε σοηῆάεπι πορε ᾿νῃϊοῦβΒ Οοά᾽ δ 
οδιῇ νναιταπὶβ ἰ8 υβιπεὰ ὃν τἴἢς ἕλοι 
δαὶ δνεὴ ἃ πυπιᾶπ οδίϊ επὰβ ἀδδαῖα. 
ἄνθρωποι τεῖΐετβ Ὀδοίς ἰο ὁ Θεός οἵ νετ. 
13 δηὰ ἐοσνγαγὰά ἴὸ νεῖ. 17. τοῦ μείζονος, 
Βἰπὶ ΨΏΟ ἰ8 ρτεᾶῖεσ ἴπδὴ ἴῃ ρδίβοῃβ 
ἰακίπς τπς οαἰὰ, τῆς ἰάδξα οὔ δῃ οδιῇ 
δεΐηρ ἴμαι ἃ ξδίρβες δυϊποιίευ ἰΒ ἀρρεαϊεὰ 
ἴο, οἣς οἵ ἱἰηνιοΐδο᾽ε τὰ ἀπά ροννοῦ 
ἴο οπέογος ἴϊ. καὶ πάσης αὐτοῖς... 
“δηὰ οὗ 8}} ραἰηβαγίῃρ ἀιοπρ ἴῃδπὶ Δἢ 
οαἵῃ ἰβ δῃ επὰ ἔογ οοπῇῆγηδιίοη "". “Τῆς 
οδῖθδ πᾶβ ἵἴνο ταβϑυὶ8 ποραῖϊίνε δηὰ 
Ῥοβίεῖνε ; ἰξ ΗΑ ΠΥ 8ῖορ5 41] οοπισαάιςτίοη; 
δηά ἴἴ 6β:8015}|68 ἴπαὶ Πίος ἰὲ δἰεεβεβ "ἢ 
(ννεβέοοι). Οη βεβαίωσις 45 ἃ ἰεοπηΐς4] 

“ΦΈΟΣς 

ἴεγῃη, δε6 ᾿εϊββιηῆδηη, Βίδί. δέμαϊες, 
Ῥ- 104. ἀντιλογία ἰ8 τεηάετεά ὈγῪ 
“ βίγί ἐς "ἴθ ΑΟΝ., δηὰ ὈΥ “ ἀϊβραϊε " ἴῃ 
ἘΙΝ.; δηὰ τῃῆϊ8 τηεδηίηρ ἰβ ἰουπὰ ἱἰπ 
Ἐχοά. χνὶ. τό; Ὀδυϊ. χίχ. 17 οἱ δύο 
ἄνθρωποι οἷς ἐστιν αὐτοῖς ἡ ἀντιλογία. 
Βυῖ ἰπ (δὲ οΟἴμεὶ ἰμβίβποεβ οὗ ἰϊ8 υ86 
ἱπ ΝΙΤ., Ηςῦ. νἱΐ. 7, χί!. 3; 1, χί,, ἰξ 
8ιᾶ8 ἴῃς πχεαηίηρ οὗ “ ςοηίγαάϊοτίοη ᾿ οτ 
“ μαϊηβαγίπρ". ϑ8ὸ αἷβο ἰῃ Ῥοϊγδὲιβ 
χχνῖϊ. 7, 4: πρὸς δὲ τὴν ἀντιλογίαν 
ἀνίσταντο πολλοί. [τ ἰβ [8 86η86 
ΜΏΪΟΝ 5υ}18 (Π6 οοπίεχε ἤδγα, 45 ἰξ 15 
ποῖ ἃ σοἰγίε Ὀεΐνεεη ἀαοἀἁ πὰ τηδη 
ΜΟΙ ἰδ ἴθ αυεβιίοη. Βεβίάεβ, εἰς 
βεβαίωσιν 8 τηοῖς ςοπρταουδ νυ τὨϊθ 
ταελπίηρ. Ὅῆς πιεδηΐπρ ἰ8β τῃδῖ ψἤεη 
οπ6 πίη ἀϊδβριΐϊεβ ἴῃς δβϑοσίίοη οὗ 
Δποίμοσ, Δῃ οδῖῃ ρυΐϊβ Δη επὰ ἴο ἴδε 
ςοπίγαδιςιίϊοη ἀπὰ δεῖνεβ ἔος Ἴοηῆς- 
τηλιίοη. 80 δανίάβοῃ, ννεβιοοῖι, νν εἰβ5, 
εἴς. ᾿ πάσης ἰ8Β αὐάδεά ποῖ το ἰηάϊςαϊε 
ἴῃς υηΐϊνοτβαὶ ἀδέεγεπος ραὶὰ τὸ ἴπε οδῖδ 
(ΒΙεεἰ, θα τε σοπιρ᾽εἴεπθβθ οὔ ἰὲ8 
οἴκοις ; πο τοοπὶ ἰ8 [εἴς ἔος ςοπιταἀϊςιίοη. 
ὁ ὅρκοᾳ ἴῃς ρεπείς δγίίοίε, δεβϑὲ [8Π8- 
14Δ'εὰ “4η οδίῃ". πέρας δὴ εηά οἵ 
Ἡϊταῖε, 48 ἐπ Ρ8. οχίχ.οῦ, πέσης συντελείας 
εἶδον πέρας; ἀπά ΡΒ. οχὶν. 3 τῆς μεγ- 
αλωσύνης αὐτοῦ οὐκ ἔστι πέρας. εἰς 
βεβαίωσιν αἰπιοβῖ ἰπ τε τεςῃπίοδ) 8688 
οἵ ἃ ρυλιαηῖεθ. ὅ6ες Πεϊββιηδπη ἰηΐεῖ- 
εβεϊπρ ἱγεαϊπεεπὶ οὐ τῇΣ ψοτὰ ἰπ 
Βιδείςἐμά., ΡΡ. τοο-ο4. Οπ τῇς νεζβε 
Οαἰϊνίη τελαῖκβ: “δίς ἰοοὺβ ἄοςεῖ 
αἰϊφααδπὶ ἱπίθεγ Ὁ γίβιίαποβ 7 υτγὶβ) υγαπὰι 
ϑὺπιὶ εδ86 ἱεριεἰπγυπ,. (μο οὔβεσ- 
νδηῃάυτῃ εβὲ οοηῖγα Βοπιίη68 ἕλη δίϊςοβ φαΐ 
τερυΐαπι βδηοῖς ἡπγαηάὶ, χυαπὶ Ὠευ8 ἰερα 
δι ργδεβογίρϑίξ, δεπίος δυτοράζεηιϊ.᾿ 

γες. 17. ᾧ περισσότερον. . .. 
“ ἈΝ εγείοτα αοά, Ὀεΐπρ πηιϊμάεὰ πιογα 
Δουηάδηον ἴο ἀεπιχοπβίσαϊε ἴο [πε Πείτβ 
οὔ τμε ργοπιῖβε ἴδε ἱτητιυ δ ὈΠν οἵ Ηἰ8 
Ῥύτροβε, ἱπέεγροβεδ σῖτα δὴ οδίῃ." ἐν 
ᾧ--διὸ ({μεορῖμ, ἃπά 8εε ᾿Υΐπεσ, 484. {ἰ 
ταῖρι τεηάετεά ““αὐδὯε οὐαὶ ἰΐα 
βἰπι," οὐ “τπῖ8 θεὶπρ 50. Τῆς οδίῃ 
μΒανίπρ δπιοῆρ πιῆ τπἰ8β σοηνίποϊηρ' 
Ροννεσ, αοάὰ ἀϊβγεραγάβ ἴῃς ἴπβυε ἱπιρ!ϊεά 
ἴῃ δὴν ἀουδιὶ οὐ Ηἰβ8 ννογὰ δπά ςοπάε- 
βοαπάϊηρ ἴο υτηδη ἱπῆγμντΥ σοπῆγη5 
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αὑτοῦ, ἐμεσίτευσεν ὅρκῳ, 18. 

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥ͂Σ γι. 

ἵνα διὰ δύο πραγμάτων ἀμεταθέτων, 
ἐν οἷς ἀδύνατον ψεύσασθαι Θεὸν, ἰσχυρὰν παράκλησιν ἔχωμεν οἱ 
καταφυγόντες κρατῆσαι τῆς προκειμένης ἐλπίδος “ 10. ἣν ὡς ἄγκυραν 

Ηἰδβ ῥγοπιῖβε Ὁγ δὴ οι, περισσότερον 
πευίες δάϊεςιῖνε ἔοσ δάνεσγῃ (11. 1) 18 ἴο ὃς 
ςοπβίγυιεὰ νι ἐπιδεῖξαι, ἴῃς τηεξαπίησ 
οὔ ἴῃς ςοπιραγαῖνε δείπρ “ ἀδυπάδπεϊαβ 
αὐυᾶσῃ 8 πε )υγαπιεπίο ἑδοίυπι νἱἀετεῖυς ᾿"᾿ 
(Βεηρεὶ). ΚΑΙΡΣΟΥ τεηάετθ ὈῪ “εχ 
δρυπάληιι," δηὰ οἰϊεβ Ῥῃϊΐο, θὲ Αὗγα- 
λανιο ς. 46 ψἤεῖε ἴῇς ψογὰ οἵ σοά 
8 βαϊά το Ῥεοοπιε Δπ οδίῇῃ, ἕνεκα τοῦ τὴν 
διάνοιαν ἀκλινῶς καὶ παγίως ἔτι μᾶλλον 
ἣ πρότερον ἐρηρεῖσθαι. τοῖς κληρονόμ- 
οἷς, ποῖ εχοϊυδῖνεῖ, τς ΟΤ᾽ ποῖ ὃχ- 
οἰυδίνεῖγ ἴπε ΝΙΤ. Βεῖγβ, πεῖῖμες [εν 
ποσ αεπιῖεβ, θυ ἃ] ; δες ἰχ. 3, ἀηὰ Οἱ]. 
"ἢ, 2ς. τὸ Ὃν τῆς βονλῆς 
αὐτοῦ, ἴπε ὑποπαηρεδδίς οδβασᾶαςῖε οὗ 
Ηἴἷβ ρυτγροβε. [ἀμετάθ. 3 Μδες. ν.Ι, 12; 
Ῥοϊγδίυβ τυῖτἢ ἐπιβολή, ὁρμή, διάληψις. 
Ἐοτ υβε οὗ Δἀὐεςεῖνε δες ἔοπι. ἰΐ, 4, νἱ 

ΣΌΣ Οοσ. ἱ. 25, εἰς, ΨΝίπεσ, Ρ. 2094.] 
σίτευσεν ὅρκῳ, μεσιτεύω, Ὀεϊοπρίη, 

ἴο ἰαῖες ατδεῖ, “ἴο δἂςὶ 8 πιεάϊδίοσ," 
Ὀυϊ βοπιειϊίπηεβ υὑβεὰ ἰγαηβί νεῖν “10 
περοῦαις,᾽"" δἃ5 ἱπ Ῥο υίυβ χὶ. 34, 3. 
Οἰδεῖ ἐχαπιρῖεβ ἱπ ΒΙεεῖ. Ηδτσςε, δοννενεσ, 
ἴξ ἰ8 υϑεά ἱπιγδηβίεἰνεῖν ἃ8 πῃ ]οβερῆυδβ, 
Απέ., νἱὶ. 8, 56. 80 ἰδε πιαγρὶπ οὐ ΑΝ. 
“ἱπίεγροβεὰ δἰπιβεῖξ ὉῪ Ὧη οδίδ,᾽ ἱπ|- 
ΡΙΟ ἰπ ἘΕΝ. “Ἰηϊεγροβεὰ υνἱἢ δῃ 
οδιῇ ". ΟἹ ]οβερδυβ 4πέ., ἱν. 6,7; ταῦτα 
δὲ ὀμνύοντες ἔλεγον καὶ θεὸν μεσίτην ὧν 

ἰσχνοῦντο ποιούμενοι. “αοά ἀεδ- 
ςεηάδα, 88. ἰὶ ψεῖς, ἴτοπη Ηἰβ ονη 
Δβοίυϊῖς εχαϊϊδιίοη, ἱπ οτάεσ, 80 ἴο 
δΡρεᾶκ, ἴο ἰοοκ ὕὑρ ἴο Ηἰπιβεῖζ δῆες ἴῃς 
ταᾶππεῖ οὗ πε ἂπὰ ἴᾶκε Ηϊπηβεὶῦ ἴὸ 
ποδ5; δηὰ 80 ὈΥ ἃ ρταςίοιιβ σοῆ- 
ἀεβοεπβίοη Ἴοηῆγπι ἴπε ργουη δε ἴοσς τῇς 
βακε οὔ ἙἌ ἑἰϊβ ἱπποίϊοτβ " ([) 611 1280}. 
“Ἧς ὕγουρῆς ἱπ Ηἱπηβεϊ 88 βυγεῖγν, ς 
τηεάϊαιεὰ οὐ οᾶπὶς ἴῃ Ὀεϊννεεη τηεη δηὰ 
Ηἰπιβεῖξ, ἐβσουρ ἴῃς οι Ὁγ ΗΣπιβεῖε᾽" 
(Ὀανί ἀξοη). 

γεν. 8. ΤΠ πηοῖϊνε οἵ 18 ργοςεάυτε 
οἡ Οοά᾽Β ραγὶ μδ8 αἰγεδλὰν Ὀεεη ἰηδςαδιεά 
ἴῃ βονλόμενος, θυ πονν ἰξ ἰ8 πιογε {0} 
ἀεοϊλτεά. ἵνα διὰ δύο. . . ἐλπίδος 
“δαῖ ὈῪ ὕννο ἱπιπιυζδθ]ε [Πρ Β ἴῃ νν ΒΙο ἢ 
᾿ξ ἰ8 ἱχῃροββίθϊε ἔογ αοά ἴἰο 11ε. Ὲ τῇδ 
δᾶνε ἃ βίσοηρ ἐποουταρεπιεπηῖ, πο ἤεὰ 
ἴος τεΐαρε ἴο μοὶά ἴαβεὲ ἴε ἤορε βεῖ 
Βείοσε υ8᾽.. ὙΤῆς ὕνο ἱπησηυΐδθ]ε ταΐηρβ 
τς αοά᾽Β ῥγοπιηῖβε δηά Ηΐβ δίῃ. [Ιξὲ 18 
ἱπηροβδί δε ἴοσ Οοά το ὕγεαῖκ [118 ργογγίβε, 
ἱπιροββίθ!ς αἷδο ἴον πίη ἴο ἴδ᾽βί ἐν Ηἰβ 
οἂϊῃ. Βοῖἢ οὗ ἴπεβεὲ ψνεσε ρίνεη ἴῃδὲ 
ενεη ννεδϊς τπεη πλὶρῃς πᾶνε βίτοηρ επ- 

φΟυΣ, επί. ὙΤῇε εἰρμδεῖβ ἴβ οἡ 
ἰσχυρὰν, πο οτάϊπατν εποουτΑρεπιεηι. 
Ἰπιεσγργείειβ ἃσὰ ἀϊνί θὰ Ὧ8 ἴο ἴδε Ἵοου- 
βιγιςϊϊοη οὗ κρατῆσαι, (Ἐουπιεηΐαε, 
ΒΙεεῖκ, 1ὔπετηληη, δληὰ οἴδεῖβ τηδίηἰδίη- 
ἱπῷ [8 ἀερεπάεπος ου σιν; εὐ- 
Τουγταρεπιεπὶ τὸ ποῖά ίδλβεὲ ἴῃς δορε; 
ΜΠ ε οἴδοῖθ, ἃ8 Βεζα, τδοίυοϊκ, Ἀεϊ- 
ἰΐσβοῖ, ννεΐββ, οοπβίπις ἱξ σῇ κατα- 

ὄντες ἃ8 ἰπ ΑΟἿ. “ψῆο δᾶνε δβεὰ 
ΟΓ τεΐυρε ἰοὸ ἴδῃ μοϊὰ ὕροη ἴδε πορε "᾿. 
1 τδὶ8 ἰδέϊεγ οοπβισυςτίοη ὃς ποῖ δδοριοά, 
καταφυγ. ἰδ ἰεῖς υπάεδηεά ἀπά πιιδὶ ὃῬἊ 
τῶκοη ἴῃ δη δρβοϊυϊε βεῆϑςε, ᾿νδίς ἢ 8 ὰπ- 
Ψειταηιεᾶ, [Ιἱ ἰ8β τῆς νοζὰ υδεὰ ἱπ ἴδε 
ΠΧΧ (Ῥευϊ. ἱν. 42, χίχ. 5; 1088. χχ 9) 
ἴος βεεῖηρ ἴτοπι ἴδε ἀνεηρεγ ἴὸ ἴδε 
Δϑυϊυπὶ οὗ τδε οἰεὶεδ οὗ τείΐαρε. 80 Βεῖε 
ΟΠ γί βιϊδῃβ ἅἂγε ταργεβεηϊεὰ δὲ ἢξεὶπρ 
ἥτοτῃ ἴδε τὨτοδίεπεά ἄδηρες δηὰ ἰαγίπρ 
Βοίὰ οὗ δαὶ ψΒὶο ἢ ῥσοηιῖβεβ βαίεϊυ. 
κρατῆσαι (δΔοτ. οἵ βἰπρ]ε δ.) τηυδὲ ἔποτε- 
ἴοτε ὃε τεπάεγοὰ “"ἴο ἴαν μοῖϊ ἃ οὔ" διὰ 
ποῖ, ἂἃ5 ἰη ἷν. 14, “Βοῖϊά ἔδβι ". Τῇε 
ἔοτπιεσ πιεδηΐῃρ 8 τηυς ἢ πιοῖς ἐγεαυεηὶ 
ἀδδη τῆς Ἰδϊίετ. τῆς προκειμένης ἐλπίδος, 
ἴῃς Πορε, ἴπαὶ ἰ8, τς οὔδ͵εςῖ οὗ Βορε ἰξ 
δεῖ Ῥείοσε υ8 ἃ8 ἴ8ε οἷ οἵ τεΐαρε ννᾶϑ 
τι δείοεε ες τείαρες δηὰ ἰξ ἰβ ἰατὰ Ποϊὰ 
ο τε δορε ἰξ ἐχοίϊεβ. προκειμ. ἰδ 
υδεὰ οἵ δὴν οὔ͵εοι οὗ ἀπυμίσα αι ἄς 
Ῥτϑετηὶΐβ Ἰαθοπιπ ἃς οετιΑπιίηυπι"" (Νγ εῖ- 
βἰεἰη, υἱἢ οχδπηρὶςε). ΟΥ̓ Οοἱ. ἱ. 5, 
τὴν ἐλπίδα τὴν ἀποκειμένην ὑμῖν ἐν τοῖς 
οὐρανοῖς. ἣν ὡς ἅ Χ 

ετ. 19. ἣν κυραν οὐννὸ 
“ἐν ῃϊο ἢ [ΠοΡ6] ψὰ βκΑς Ὧ8 ἐν κρίνος 
οὔ ἴδε δοὺ!] θοϊῃ βυτε δηὰ βἰεδάξαβι, δηὰ 
επἰεσίηρ ἱπίο ἴπαὶ Ποῖ ἰ5 τη τῆς 
νεῖ" Απ Ὅποῦοσς νγὰ8 ἱπ ἃποίεπε ἃ5 
ΜῈ] 28. ἴῃ τηοάεγη τἴτηςεβ τῆς δυτηδοὶ οὗ 
Ὡορε ; 8βεὲ Ατἰβίορῇ., Κκὲρ λές, 1224 (1207) 
λεπτή τις ἐλπίς ἐστ᾽ ἐφ᾽ ἧς ὀχούμεθα. 
“Α βἰεπάες δορε ἰϊ ἰβ δὲ ψῆῖοῦ ψε 
τί ἀε,᾽" δηὰ “Ἔβοι., Α4χ., 488 : πολλῶν 
ῥαγεισῶν ἐλπίδων τπιᾶπγ ἢο Ῥείη 
ἴοτῃ ἃννᾶν [Π|κα τῆς ἤυκεβ οἱ ἀποδοτῦβ]. 
ΟΥ. Ῥαϊεν ἱπ ἰος. Κγρκε φυοῖεβ ἃ βαγ- 
ἰῃρ αἰεγίθαϊςά το ϑοογαῖεβ : οὔτε ναῦν ἐξ 

ἀγκυρίον οὔτε βίον ἐκ μιᾶς ἐλπίδος 
δρμιστέον. ΤῊ δ πιθο] ἀρρεᾶγβ ου ἃπ- 
οἴεηὶ οοἶπβ. ἀσφαλῆ τε καὶ βεβαίαν, 
τη ΆΠἰπρ πὰ ἤστην ἢχεὰᾶ ; περδῖῖνε δηὰ 
Ῥοδίτῖνς, ἰἴ νν}}} ποε Ὀεῖγαυ ἴδε οοηδάεπος 
τεροβεὰ ἴῃ ἰξ θυὲ ΨἹ}} μοϊά ἄγη. ἀσφ. 
καὶ βεβ., ννΊΞἄοπι, νἱϊ. 23. Οεδει., Ταδ., 
31. ΒΙεεῖς, Νναυρῆδη, γεβίοοῖι, δηὰ 
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ἔχομεν τῆς ψυχῆς ἀσφαλῆ τε καὶ βεβαίαν, καὶ εἰσερχομένην εἰς τὸ 
ἐσώτερον τοῦ καταπετάσματος, 20. ᾿ὅπου πρόδρομος ὑπὲρ ἡμῶν ἢ 1". , εἰ 

ἷν. 14, εἰ 
εἰσῆλθεν Ἰησοῦς, κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδὲκ ἀρχιερεὺς γενόμενος εἰς γἱϊιο τὶ εἰ 

τὸν αἰῶνα. 

οἴδετβ τεῖεσ ἴπεβε δάϊεοινεβ ἴο ἦν, ποῖ 
ἴο ἄγκυραν, [᾿ ΒεεπῚὶΒ πιο τῆοσα 
ῃδῖυσα το τείεσ ἴπεπὶ ἢ ΟἾγυβ., 
ΤΠεορα., εἴς. ἴο ἄγκυραν. ΩΓ Νυΐε.: 
“Οὐδηι 5βίςυϊ ἀπο ποσᾶπὶ Πα θαμὰ Δηΐπιδα 
ταῖδπὶ ἂς βστηδπ, εἰ ἱποβάεπίσση," δηάᾶ 
Μνεϊζβάςκοσ "ἰῇ ἄδσ Ψσ εἰθεη βίσπεγεῃ, 
ζεβδίεη Απκοσ ἀδσ ὅεοῖς ἤδθεη, ἀεγ πιπείη- 
τεῖος," εἰς. καὶ εἰσερχομένην. .. 
ΤΠΕ ἄποθοσ [88 [18 ποίἀϊπρ στουπά ἱπ 
τε ὑπβεεῆ. ϑοπῆα ἱπίεγργείεσβ Ψ ΠΟ γα- 
ἔεσ τῇς ἰοσηεσ τὸ δά)εοῖῖνεβ ἴο ἴπ6 
ΔΠΟΠοΟΣ, ἥπὰ δὸ πιυςῇ βίσδηρεπαβδ ΟΣἁ 
Δ κν τη 685 ἴῃ 115 ἴεστῃ [ἢ 8δὸ δρρ! θὰ 
τῆι πὲ υπάετειαπά ἰε ἀϊγεςιὶγ οὗἩ τῆς 
Βορε ἰἴϑε!, Βαϊ 248 θανϊἄβοη δηὰ ὟΝ εἰβ8 
ββον, ἴπε εἰσερχ. εῖνεβ ἴπε ρτουπά οἵ 
ἴδε ἵνο ἴογπιεσ δἀ)εσείνεβ ; [ 18 Ῥεσᾶυβε 
1ῖ8δε ἀποῆος επίετβ ἱπῖο ἴῃς εἴεγῃδὶ δπὰ 
ὑποβαηρεδῦϊς ψοσὶ ἃ τμδὶ 118 βῃϊ ηρ ος 
Ἰοβίῃρ Βοϊά ἰβ ουΐ οὗ ἴπε φμεριοη, Βυῖ 
ς7. κ130 νεσ. 6). Νὸ ἄουδι με ἤρυτε 18 
ΠΟῪ 80 πιουϊάεά ἴο ςοπίοτπι ἴο ἴδε 
τελιν τμᾶῖ τῆς Ρηγϑπιοδὶ τείεσεπος ἰβ 
οὔδβουζα, η]ε88 ψνῈ 1Πῖπῖκ οὗ ἃ βῃϊρ Ῥεΐπρ 
ΨΔΙρεά ἱπίο ἃ μβαῦουσ οὐ 8Δῃ ἌΔΠΟΏΟΣ 
αἰτεδάγ ςαττίεά ἰη. Οὐ εἶββ. Τμδῖ ἴὸ 
ΜὨΙΟἢ τε ἄρυτε ροϊπίβ ἰ8 οὐνίουβ. [ἰ 
ἰβ ἰῃ ἴῃς νεσὺ ργεβεῆςς οὗ αοά ἴπε ἄποβοσ 
οὗ Βορε ἴᾶκεβ ποῖά, Ὑῇῆε ΟΒτιβείαπ Βορε 
ἰδ ἄχβά οπ τηΐϊηρβ εἴεγπδὶ, δπὰ ᾿ἰβ τηδάβ 
βυσς ὉΥ αοἀ᾽ 5 δοςερίδηςε οὗ ἰξ, [ΑΙ ογὰ 
υοῖεβ οὶ ἘΕβίϊιβ : “ βδίουξ δηοογᾷ 
πᾶνδ]5 ποῃ ἴῃ δαυὶβ πδεζεῖ, βεὰ τεσγδπὶ 
ἱπιγαῖ δυὺ δαᾳυΐβ ἰδίεπίθσῃ, εἰψὰς ἱπῆρ- 
ἴτας; τὰ δῆσοσα ἀπίσηϑε Βρε8 ποβίσα ποῃ 
βδιϊβ μαῦρες ἴῃ νεβεδυϊυση ραγνεπίδββε, 
1ά εβῖ, ποῃ εϑὲ ςοηΐεηῖϊα Ῥοηΐβ ἑεσγεηΐβ εἴ 
ν᾽ βιδΠθυβ; βδεὰ ρεπεῖσαι ὑβαᾳὰς δά δᾶ, 
αυδε βυπὶ ἱπῖγα νεΐυπη, ν᾽ 6] οες ἱπ ᾿ρ88 
βαποῖα βαποίοσγυπι ; ἰὰ δὶ, θδυγ ἰρβυσῃ 
εἰ οοορἰεδεῖα θοπα Δρργεβεηάϊι, δίαυς ἱπ 
ἐϊδ Βρίτατ᾽.}1 τὸ ἐσώτερον τοῦ κατα- 
πετάσματος, 1Πε ΒΟΙ͂Υ οὗὨ ΠοΙ168, ἴῃς ν γῪ 
γεβεῆςς οὗ αοά. καταπέτασμα (1 ποη- 
ἰθ]1 αἱ ατεεκ παραπέτασμα) ἰ8 υϑεὰ ἰπ 

υυχΧΧ οἵ εἰἴπεν οὗ τὺπεὲ ὑνοὸ νεῖ]β ἴῃ ἴδε 

Τεπιρὶε [8510] ΟΓ ΓΙΣΡ, Ἐχοά. χχνί. 

7. Νυπι. ||. 26; ἀπά Εχοά. χχνὶ. 31; [υὲν. 
ἰν. 6) Ῥυξ κάλυμμα, δοοοτάϊηρ το ΡΆΒΐΪο, 
Ῥε ΡνὶΦ. Μες., υἱἱ. 5, 8 ἴῃς Ῥσορεσ 
ἀεείρπαϊίου οἵ ἔπε ουΐϊες νεὶ!, καταπέτ. 
Ῥεΐηρ τεβεσναὰ ἔοσ [πε ἴππεσ νεῖ] ; ἀπά ἰπ 
1ηῖ8 βεῆβα δἷοπε ἴξ ἰβ υβεά ἰπ Ν..Τ', 5 
ἶχ. 3; Μαῖξ. χχνὶϊ. σι. 86εῈὲ Οδζρζον ἴῃ 

ΨΟΙ, ΙΝ. 

ἶοο. δῃὰ Κεηπεάγ᾽β δομγοὲς οΓῦΓὶ Ν.Τ. 
Ογεελ, 113. τὸ ἐσώτερον τ. κ, ἰβ ἴπετα- 
ἴοτβ ἴῃς ἱππηοϑὲ βῃσίηε ἱπῖο ννῃίοἢ τῆς 
7ενβῃ Ἰνοσβῃίρροσ σουἹὰ ποῖ δπῖεσ Ῥυῖ 
οπὶγ ἴῃς Ηἰρ Ργίεβε σε ἃ γεᾶσ. ΕῸσ 
τὰς εχργεββίοη βεὲ Εχοά. χχνὶ. 33, εἴς. 

Ψψεσ. 2ο. Τῆς ποϊάϊηρ-ρτουπὰ οὗ τῇς 
ΔΏΟΠΟΙ οὗ ΠΟρΡΘ, ἴδε τγεδὶ ργεβεῆος οὗ 
Οοὰ, 5 ξυγῖπεσ ἀδβοσιρεά ἴῃ τῆς Ψοσγάβ 
ὅπον πρόδρομος ὑπὲρ ἡμῶν εἰσῆλθεν 
Ἰησοῦς, “ΨΒΗΠΕΙ ἃ8. ΤΟΓΟΙΌΠΠΟΙ ΤῸΣ υ8 
επιεγεὰ 7}εβὰ8᾽᾿. ὅποι ἄοεβ ποῖ οὔζοὺσ 
ἰπ ΝΙΤ, οὐ υχχ, ὅπον τακίηρ ἰ18 ρίδςς, 
88 ἴῃ ΕΠ 55 “Ποῖα " οἴϊεη βίδπάβ ἔοσ 
“ἐν ΠΠ Πεσ ἢ; δ6ὲὲ Μδιῖ. νἱἱ. το, υκα ἰχ. 
57, ]ΆτηςΒ 11. 4. 80, ἴοο, οςοδϑβίοπ δ], τῇ 
Αἰᾶς ; ἐχαπιρὶεβ 'ῃ ΒΙεεκ. πρόδρομος 
88 δὴ δάϊβοξίνα, “ συπηΐηρ ἑοσννασὰ νττΒ 
Βεδάϊοηρς βρεεά," βεὲ [ερ᾽8 ποῖε οχ 
ϑορῇ., ἀπέρ., 107; δἂβ ἃ βυδείδηϊινε 
“ὁ βοοιῖ8β᾽᾽᾽ οὐ “᾿δάναηςεὰ ἃ" οὗ δὴ 
ΔττηΥ, Ηετοάοι., ἱ, δο, ἀπὰ νΝ βάοσῃ χίϊ. 
8, ἀπέστειλάς τε προδρόμους τοῦ 
στρατοπέδον σον σφῆκας. ΤΗΣ πιοτα 
ξεῃεσαὶ τηεδηΐηρ ἰ8 ἐουπά ἱπ Νυπι. χίϊ!. 
21, ἡμέραι ἔαρος, πρόδρομοι σταφυλῆς, 
δα. χχνυϊ!. 4. Τῆς ἰάεα πᾶν ὃς 111υ8- 
ῥὼ δεῖ ὃῪ ἴΐ, το, οὶ: ἰ. χ8,1 ἕο χν. 23. 

Ῥ ἡμῶν ροε5 Ῥεῖζες ἢ πὶ μος--- 
ΏΙΟΣ τεαυῖσεβ ζυσῖπεσ ἀεβπιύίοος ἐῆδη 
ἢ εἰσῆλθεν, Αἰπουρῃ ΒΙεεκ, ΥΝ εἶβ8 
δηὰ οἴμεῖβ ργείεσ ἴο ᾿οίῃ ἱξ ἴο {πε νεῖ. 
Ἰησοῦς, 1πῈὸ υπιδη πᾶῖηε 8 υδεὰ, Ὀε- 
οᾶυδε ἱξ ἰδ 85 τῇδῃ δηὰ πΠανίηρ ρδεεὰ 
τῆγουρῃ ἴῃς νν μοΪῈ Πυπιδη εχρασγίεποα 
ἴδας Ἰεβὰβ δβδοεῃᾶβ 88 Οὐγ ἔοσοσυπηςσ. 
Ηΐ8 βυρετίοσι εν ἴο ἴπε Ἱμενιτῖοαὶ ῥτῖεδὲ 
ἷ8 ἀϊδοϊοδεά ἱἰπ τῆς Ψογά πρόδρομος. 
ΨΠεη τπε 1 ενϊτῖςα] ΗἱΡΉ Ρείεβε ραββεᾶ 
πίη τῆὲ νεῖ! ἢθ ες ἂἃ8 {πε τεργε- 
βεηίδιϊνε, ποῖ 88 ἴπε ἰογθύηπεσ οὗ {πε 
εορίθ. Ηεποε ἱπάεεά ἴμε νεῖ. [ἢ 
Ὦγιδὲ τπε νεῖ] 8 ἀρ ο  βῃεά. Ηδς δηΐεῖβ 

αοάδδ ργεβεῆοαὶ δἃ8 ἴπε δεγαϊά δηὰ 
Ευλτδηῖεε οὗ οὖς δηΐγσαηςαε. Τῆς ρτουηὰ 
οὗ τὴϊ8 18 ρίνεη ἴῃ ἴμε ςοποϊυάϊηρ οἴδαδε, 
κατὰ τὴν τάξιν... αἰῶνα, ““Πανίπς 
Ῥεοοσια [ὈεοοπλπΡ}] δη Ηἰρῃ Ρχίεβι ἔοσ 
ενεῦ δἷϊες ἴῆε ογάεγ οὔ Μεὶϊςῃίζεάεϊ "". 
7εβὺ8 οατγεῖίεβ οὔσ ἕορε ἢ Ηἰπὶ ἴο τΠ6 
τα 168 ῃῖσἢ ἴὲ νη τῆς νεῖϊ, Ὀς- 
οᾶυδε ἰξ ἰβ ἃ8βΒ ουὖζ Ηἰρῇ Ρχίαϑ νῆο π88 
ταδὰς διοηεπηεηΐ ἴοσ βίη ἴῃδὶ Ηες ἰ8 πονν 
δἱ αοὐ δ τἰρῃι μβαηὰ. Βυ Ηἰἴβ ἀδαῖῃ Ης 
βεουτεά ἔος υ8 ΡΟΥΕΙ ἴο δπίεσ, ἴο οἱ ονν 
νεῖ Ηδ δδ5 ρβοπε ᾿Ῥείοσε. Τῆς ρασῖϊ- 

20 
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ἃ 6δηῃ. χὶν. 
18, εἰς. 

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥ͂Σ ΥΙΙ. 

ΜΠ]. τ. "ΟΥΤΟΣ γὰρ ὁ Μελχισεδὲκ, βασιλεὺς Σαλὴμ, ἱερεὺς τοῦ 

Θεοῦ τοῦ ὑψίστου, ὁ ' συναντήσας ᾿Αβραὰμ ὑποστρέφοντι ἀπὸ τῆς 

1ΎὙ.Κ. ον ἱπ ΟΡΠΡ, πιαικοά “"βυβρεοίεά᾽" ὃγ ΝΗ; ος ἴῃ ΑΒΟΙΌΕΚ, 1:7, 
ΔΡΡΆΓΟΠΕΙΥ τί βίπρ ἔγοπι ἴῃς σ᾽ [01] ᾿οννίηρ, “" εἶπ ἢ!ς ἀπβεγεη Ψ ετέ. υππιδρ!ομε8, νδ]Πς 
υππιοιίνίγιεβ Απδκοί τῇ ̓" (ΥΝ εἰδ8). ΑἸ ογὰ δοοερῖβ ος νυ [με δηδοοϊ υϊδοη. 

οἰρίε ἄοεβ ποῖ ἀείεγπιῖὶπε πὰ ῥγεςΐῖϑβε 
ἰηῖ δ πο Ηε εοᾶπιε Ηἰρῆ Ρτίεβὶ, 

ξξίοεε οζ οΠιοπιροτΆπιοοῦειν νὰ Ηἰδ 
Ραββίηρ τῆγουρῃ τῆς νεὶ!]. 
Ομάρτεκ ΝἾἼΙ. Τῆε βυδ]εςῖ οἵ ΟἾ τι 8 

Ρεϊεβιποοά ἴ8 γεβυπιεά ; τῆς ἱπιεγροϊαιθὰ 
δλάτηοηίτίοη (ν. 1ττ-νὶ. 20) πανίπρ Ὀεεπ 
ΒΚ ΠΥ Ὀγουρῆς τουπά ἴο ἃ βεοοπὰ πηεη- 
ἐίοη οὗ Μεϊςπιζεάει, ΤὙπα οἢ εἴ τεώϑοη 
ἴοτ ἱπιγοάδυςίηρ τῆς ρῥεϊεβδιποοά οἵ Μεῖ- 
οἰμϊΖοάεἰς 45. ἴῃ ἴγρε οἵ Ογίβε᾽β ῥγίεβι- 
Βοοά ννᾶβ (δὶ ἰξ ννῶβ “ ἴογ ιν. τ", Ὑῇ6 
᾿Αδγοηὶς ρὑγεβίῃοοά ννᾶ8 βυσςεββίοπδὶ, τ ΐ8 
βίηρίε; δηὰ ἰπ τῃϊβ βεῆβε “ἔογ Ἴνεγ᾽". 
ΎΤΒετγε νεγα, ποννενοσ, οἵμεσ τραϑοηβ8. Τῆς 
ἤγβε συσβείοα νυ ἃ [εν νῸ ννᾶβ δῆ- 
Ἰοϊπεὰ ἴο ἴγυϑὲ το ΟΠ γίβι᾿ 8 ργίεβιϊν πηεάϊα- 
τίου, ψουϊὰ Ῥε, νηδι δε Ηἰβ ογάδβ 
Ηε Ῥεϊοηρεὰ το ἃ ττῖδε “" οἵἉ ννἰςἢ Μοβεβ 
μδά ΒροΚεπ ποιπίῃρ Τσοποεγηΐπρ ῥτίεβι- 
Βοοά. Ηε πιΐρξδι οἵ πιΐρῃι ποῖ ὃς τ86 
ἔγυς εὶς ἴο αν ἀ β (ἤσοης; ὃδυῖ ἱ Ης 
ΜΆΒ, ἀϊὰ ποῖ 118 νεῦὺ οἰτουπιβίδηος δχ- 
οἰυάε Πἰπι ἔτοτη τπε ῥτίεϑον οτος ἡ ΝΑ 8 
τ σγεάϊδ᾽ε τμδὲ ἴῃς παιίοη πδὰ ὕδεη επ- 
φουγαρεὰ τἰροτγουϑὶν ἴο δχοίϊιἀθ ἔτοπὶ τῆς 
Ῥιϊεβϑιῃοοά Ἔνεγυ ἱπιεγίορεγ, ΟἹΪῪ ἰῇ ογάεσ 
τῃδιὶ δὲ ἴδβὲ τῃϊ]8 γί ρίαν ργεβεσνεὰ οτος 
Βῃου!ὰ δε επιίσεῖϊνγ ἀϊβεερατάεά ἢ ΤῊϊβ 
ὙΓΙΕΙ δεῖζεβ ὑρὸπ ἴδε ἴδοι τπδὲ ποτα 
ν»ᾺΒ ἃ δβύεδῖεσ ρῥγίεβδ ἴδῃ Αδγοη τηβ- 
τἰοπεά ἱπ ϑογίριυγε-ττα ργίεβὲ πιογα 
ψοσίην ἴο Ὀ6 ἴΠ6 ἴγρε οὗ ἴδε Μεββίδηϊς 
τἰεβιπῃοοᾶ, Ῥεσοδυβε πὸ ννᾶβ ἢὨἰπιβεῖῦ ἃ 
ἴπρ, δἂηά εβρεοίδ!ν Ὀεσδυβα ἣθ βἈὈ6- 

ἰοπρεὰ ἴο πο βιισεββίοῃδὶ ὑτγίθβεὶυ οσγάες 
Ῥυΐ ννᾶβ δἰπιβεὶ ἢ τῃ6 ἐπεῖγε ογάθσ. Τῆΐβ 
ἰάοα οὗ ἃ ρυεβίποοά βυρεγβεάϊηρ παῖ οὗ 
[μεν 8 βοὴβ ουπὰ ἰ8 ννᾶγν ἰῃῖο ϑοτίρίυτα 
τὨγουρἢ ἴδε Ὠγπιη (Ρ8. οχ.) νος ἢ ςεἷς- 
Ὀταϊεὰ τῇς ἀϊρηπιν (48 ρτίεβι- Κρ) οὗ 
δίπιοη ἴηε Μδοοαῦθθ. Βίοϊκεὶ! ῃ88 βῆοννῃ 
τῇδε τῆς ἢτβε ἔουτ νεσβεβ οὗ τῆς Ῥβδὶπὶ σὰ 

8 δοτοβιῖς οη ἴῃς πᾶπια ϑίπιοη, ᾿ΙΣ, 

Βεη ἴΐς ΜδἼοοαῦεεβ ἀϊβρίαςεὰ τῆς 
Ααγοηΐς ργίεβιποοά, {πεν ἰουπὰ {δεὶγ 
υϑιβοδίίοη ἵπ τἴπῈ ῥυίεβεν ἀϊρηΐ οὗ 
Μεϊομίζεάδεκ, δληά δεββυπιεά δἷ8β βῖυϊα, 
οΔΠ]Π προ ἐπ απηβεῖνεβ “ ρτίεϑιβ οὐ ἴπ6 Μοβὲ 
Ηἰρὰ ἀοά", ΟΥ̓ Ομαιῖεβ, Βοολ οἵ 
ϑέμδιίδες, ρρ. 1᾿ἴχ. ἀπά το. Ὑᾷμὲ ομαρίεσ 
ΤΩΔΥ ὃς ἀινίἀεὰ τυ :--- 

Ι. Ομαδγδοίεγίβιῖίςβ οὐ Μοεϊομίζεάεϊς, 1- 
το. 

Σ. [πὶ Βίπιβεὶ 48 ἀερίοιεά ἴῃ ϑοτὶρ- 
ἴα, 1-3. 

2. ἴῃ Βὶ5 γτεϊδιίοη ἴὸ [ενὶ δπὰ Βὶ8 
᾿ἴπε, 4-10. 

11. Ιπδάδαυδον οἵ [μενίεἰςΔ] ρεὶεβιμβοοά 
ἰῃ οοπιραγίβϑοα στὰ τΠς Μοὶ- 
οΒίζεάεικς ρῥγιεβιμβοοά οὗ Ομσίδβε, 
11-25. 

τ. [κενὶ Ῥεΐπρ Ργονίβίοπδαὶ, Μεϊ- 
οἰϊσοάεὶς θείης ρετγπιδηβηῖ, 
11-14. 

2. ΟΠ οϊα] πὰ Ὠδετγεάϊίαγυ : ρεῖ- 
80ΠηΔ] δηὰ εἴσγπδὶ, 15-10. 

3. Ννιίδουι οὐ : ψτ οδῖῃ, 
τῃετείογε ἤπδὶ, 20-22. 

4. ΡΙαγαὶ πὰ βυςςεββίοηδὶ : βίπ- 
δυϊᾶτ ἀπά επάυτίηρ, 23-25. 

Π|Ι. ϑυπιηασν οὐ τῆς πχογὶιβ οὔ τδς 
τὸν Μεϊομιζεάεϊκ Ργίεβι, [6δ8118. 

γν. 1-3. Βεϑβοτίρείοη οἱ Μεϊςπίζεδεκ 8 
δς ἀρρεᾶγβϑ οὔ ἴῃς ρᾶφε οἵ ϑοσγίρϊυγε, ἴῃ 
ἔνε ρασείςυϊατβ ννἱτῃ τῃ εἰς ἱπεεγργείδιίοη. 

γεις. :. Οὗτος γὰρ ὁ Μελχισεδέκ... 
μένει ἱερεὺς εἰς τὸ διηνεκές. γὰρ οἰ ο56] 
Τοηπεςῖβ 1π18 ραββᾶρε ψἱἢ ἴῃς ἱπιπιεά- 
ἰδτεῖν ργεοεάϊηρ ψνογὰβ ἀρχ. . . . αἰῶνα 
ἃπά ἰηϊτοδυςε5 ἴπε ἐχρίδηδίίοη οἵ ἵμεπι. 
“Ἔοτ τΠϊ8 Μεϊομίζεάεκ [πλεπιοπεά ἰπ ΡΒ. 
Οχ. ἃπὰ ννῇο ἢᾶ5 ἰυδῖ θεθη παπηεά 85 ἵπδὶ 
τίεβι δοζοσγάϊπρ' ἴο νῆοθς ογάεγ Οἤγίβε 

15. οαἰεὰ το θὲ Ρχίςβι] γεπιδῖπβ ἃ ργίεβδὶ 
ςοπείπυδ']γ.᾽" ὙΠΐβ 18 τῃε βἰδίεπιεηξ οα 
ννΐοἢ Βς ννβῆεβ ἰοὸ ἢχ διϊεπείοα. [ε ἰβ 
πε “ Τοτ-Ἔνογπεββ᾽ οὐ ἴῆε ρῥτίεβδιποοά 
ΨΒΙΟΒ Πα πιεᾶπβ εβρθοίδ! ν ἴὸ ἱπδίβὶ 
Ὁροη. Τῆς ψῃοῖς οτάες ἰβ ὁσουρίεὰ ὉῪ 
Βιπη86 1, ΤΗΐβ οτς πηᾶῃ Τοπδειταῖεβ ἴῃ 8 
ογάεσ. Ηε βυςοεεάβ πο οπε ἰπ οβῇςε δπά 
ὯΟ οπε βυορεεῖβ δἰπι. [Ιἢ τηΐβ βθεηβε ἣδ 
ΔΌϊάεβ ἃ ρείεβε ἰοσ δνεσ. Βεῖνεεπ ἴδε 
δυρήεςι Μεϊςπίζεδεϊς ἀπὰ τῃς νετῦ μένει, 
ἔδμετα ᾶτὸ ἰπβεγιεάῆνςε Ὠἰβέοτί δὶ ἕδοῖδ τάκθη 
ὅτοτλ ὅεη. χίν., νυν ταὶς ἱπιεγρσειδιίοη. 
[0η τὲ Βιἰβιοτίοι ἐν οὐἨὁ ἀδη. χίν., 866 
Βαυομάπδη ατγὰν ἴῃ Ἐχῤοσίέον, Μᾶγυ, 1808, 
δηὰ Ὀτίνεσ, Αμέμογίέν απὰ Αγοπαφοίορν, 
ῬΡ. 45 Δπά73. ϑ8εε αἶβο Βελζί εν β ϑαῖσπ 
οΓ Μοάενη Οδοργαῤν, ἰϊ. τ8ρ; ἀπά εβρ., 
οβοάννεη 8 ΕἸ γέ οὗ Ενιῤίγες, ς. νὶ.)] βασ- 

ιλεὺς Σαλήμ, τε ἀεδοτίριίοη ρίνεη ἰη τη 5 
νεγβε ἰ5 ἰάκεη υεγδαέϊηι [νυν] [μ6 πεεάεὰ 
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κοπῆς τῶν βασιλέων, καὶ εὐλογήσας αὐτόν" 2. ᾧ καὶ δεκάτην ἀπὸ 
πάντων ἐμέρισεν ᾿Αβραάμ’ πρῶτον μὲν ἑρμηνευόμενος βασιλεὺς 

δικαιοσύνης, ἔπειτα δὲ καὶ βασιλεὺς Σαλὴμ, ὅ ἐστι βασιλεὺς εἰρήνης " 

Βτασζαγηδῖῖοδὶ δἰ τεγατὶοη8] ἔγοπλ αδῃ. χὶν. 
17, 18, το. ΝΥ Πεῖπες 86] 6πὶ βίδπάβ ἔος 
7εγιβαὶεπὶ οὐ ἴοσ 8411πΔ ἱπ {πε νδῖς οὗ 
ϑΒεομαα,, [οδη ἰϊϊ. 23, 48 Ὀεεη ἀϊβρυϊεὰ 
ἄοτὰ Ερίρῃδπίυβ ἀοννηνναγάβ. 566 ΒΙςεῖς, 
Ψῆο σοπίεπάβ μαι [εγυβδίεπι οαπποῖ ὃς 
τηδᾶπὶ Ὀεοδυδε [εῦυ5 νν»88 [5 οἷά παπια. 
ΤῊΐ8, οννανοσ, 18 πον ἀεηίεά, 5εεὲ Μοοτσε, 
ϑκάρες, Ῥ. 413, ΜὩΟ β8δῪβ ἴμαὶ ἴδε 
Τοπιπιοη Ορίπίοη μᾶὲ [εὔυ8 ψᾶ8 ἴδε 
πδῖϊνα πᾶπὶς οὗ ἴῃ6 οἰϊγ, ὯΔ8 πο τεδὶ 
ξιουπὰ ἱπ ΟἿ. [πῖπε Απιᾶσπᾶ τδδ] εἰ 
ὕνιεξαϊδνι ἰδ ὑβεᾶὰ δηὰ πο ἴσος ἰ8 ἰουπὰ 
οὗ ΔΩΥ͂ πᾶπιεὲ ςοτσζεβροηάίηρ ἴο [εδυ8. 
Βυὲ ἰτ 18. ποῖ ἴδε Ἰοοδί"ν ἴπδὲ 18. ἱπηροσ- 
ἰδηῖ, δυὰς τῆς τηεδηίηρ οὗ ϑαίδτη. ἷερ- 
εὺς ... “ρτίεβξε οὗ ες Μοβὲ Ηἰρᾷ 
αΘοά". Αοοοτγάϊηρ ἴο Ατίβιοιε (Ροί., 
ἐν χ4), τῆς Κίηρ ἰᾳ Βεγοῖς εἰπιαβ νγὰ8 
δεηεζαῖ, Ἰυάρε ἀπά ρῥγίεδι. Οὐ. ΜΝ γρὶ! 
(ΞΞ"., 111... 80) “εχ Απίυβ, τεχ ἰάεπὶ 
Ποπιίηυπι, Ῥμοερίχας βαςεσάοβ,᾿ δῃὰ βες 
Θαγάπεν δηά [ενοη᾿β Ογεεκ Απέϊᾳ., 2οο, 
2ο1. Τε ἰάδαὶ ρῥγιεβιποοά 8 α͵8ο ἔπδὲ 
οἵα κίηρ. τοῦ Θεοῦ τοῦ ὑψίστον. 
ἴΪ Ν,ΙΤ. “ἰδὲ Μοβὲ Ηἰρῇ ἀοά᾽" ἰδ 
[ουπὰ ἴῃ ἔδε πηουϊῇ οὗ Πεπιοπίδοβ, Μαγκ 
ν. 7; [ὑκε νἱῇ. 28; τ δἷβο Αςιβ χνί. 17 
δηά νἱϊ, 58, 4180 [0κς ἱ, 32, 35, 70, νὶ. 
35. [τ ΨΑ8 ἃ πᾶπὶὲ κποόνῃ [Κα ἴο ἴῃς 
(δηδδηϊῖεβ, Ῥμοεηϊςίδηβ δηὰ Ἡςρ΄εν. 
8:6 Εαϊγδαίγη, δέναἑες ἐν ἐλς ῬΑϊοσο Ἀν 
οἱ Κειρίοπ, Ὁ. 317. ιστος νν88 
ΤΥ ἃ τἰπ|6 ἁ Ζεύς, μὰτ' χί. 2. ὦ. 
αἶδο Ὀαϊπηδη, Μ)ογάς οὗΓ εξης, ". το; 
δηὰ εβρεοία!ν Ομδγίεβ' εἀϊτίοη οὗ Βοοῖὶ 
οὐ ϑιιδιίδες, ΡῬῬ. τοὶ, 213, ψῆο βῆονβ δι 
ἰτ ννᾶ8 186 βρεοίῆς εἰεῖε σβόοβεη Ὁγ ἴδε 
Μασοδδεαη ρείεβϑι-Κίηρβι ἀπὸ τῆς 
κοπῆς “ἴτοπὶ (πε δἰδυρῃίει,᾽" ταῖμπετ 
“ Ἧνεσίηγονν "᾿; “ ΝΙεάεγινεσίαηρ " (Υν εἰ2- 
8δοκει); “οἰαάες ταῖπες τπδη εαξάδς " 
(ναυρῆδη) ἰγαπβ δεῖηρ ἰπ Θεπαβὶβ χίν. 17, 

ΤΉΞΙΤΌ. τῶν βασιλέων “ἴδε 
Κίπρβ᾽᾽ ; ψ611-Κηοννη ἔτοπθ αδπ. χίῖν., 
υἱκι; ΑἸγδρῃοῖ, Ατγίοςμ, Ὁπεάοσγίδοπιεῦ 
δηά Τίάαὶ, ἐ.4., Καατηπηυσαῦί, Ετίακυ, 
Κυάυτδοῃρυτθαὶ δηά ΤυάςμυϊΔ. Βαϊ 
Βοβοᾶνγεη (Ἐ γε οΥΓ Ἐνιῤίγες, Ρ. 179 
ἀϊδβρυϊεβ ἴῃς ἰάεπεϊποδιίίοη οἵ Απιγαρῆς, 
ἢ ΚἈΠαπιπιυγαρί. Τῇε πηοπυπιεηΐθ 
Βῇον 8 (ἢδὲ [ἢ 586 Κίηρβ ᾿γεγα σοπίεση- 
Ῥογατίεβ ἵψνο τδουβαπὰ ἴἢγες δυηάτε 
Υδᾶτβ Β.0., ΔηΔ ξυγηῖβῃ τ ΔΩΥ ἱπίεγεβδεπρ 
Δι στ τεραγάϊπρ ἴμετὶ; βεα Ὀγίνογ 

1η Απέμογὶέν απὰ Αγολαδοίορν, ΡὈ. 390-45. 

καὶ εὐλογήσας αὐτόν, Δββοτιίηρ ἴῃ δὲ 
πος 8 βυρετγίογι (νες. 7) ἂπὰ δίβ 
Ῥτίεβο δυϊποσιῖγ. 

Νεσ. 2. καὶ δεκάτην. . . “ἴ1ο 
ΨΏοπ αἷδο Αργαμᾶπι ἀϊνἀεὰ ἃ επί οὗ 
411 ᾽ [1ὰςε 8ρο11}. Τα βίδσι !πρ ςοποϊ βίοι 
ὙὨΙοἢ τηΐβ οὶ σαγαεά 1 11 18 βρεοϊβεά 
ἴχνν. 4-ιο. ΤὮς οἢετίηρς οὗ ἃ τἰπὰ οὗ 
τε 8ροῖ]8 ἴο ἴπε ροάβ νᾶβ ἃ ουβίοπι οὗ 
δηκίφαϊεγ. 8:6 νγεϊβιεϊη ἔος ἐχατρ!εβ δηὰ 
εβρεοίδ!ν Ατπο οὶ ποῖς οὴ Τπυογάϊάεβ, 
1. 50. “ Ετεχυεηῖν ἔπε ἀναθήματα ψετε 
οἵ δες πδίυτε οἵ ἀπάρχαι, ος {με ἀϊνίπε 
8ῆαιε οὗ νῃδιὶ νγὰ85 οῃ ἱπ ρεᾶσε Οἵ ΨΨΆΊ. 
«οὖν Ὑπε οοἴοββαὶ βίδίας οὔ Αἴδεπᾶ 
Ῥτοιῆδομοβ οα ἴπε Αἰμεηίδη ΑἼγορο δ 
8111 85 ἃ νοῖϊνε οἥετίηρ ἴτοτ ἃ τῆς οὗ 
πε Ὀοοῖν ἴαίκεη δὲ Μαγδίμοη "᾿ (Ἑδγάποςγ 
διὰ []ενοπ᾿β Ογεελ Απέ., 1τ81.) Εος ἴδε 
Ο.Τ. ἴᾶὰνν οὗ {πῆς 8εὲ Νυσ. χυ]ὶ. 21-24; 
1μεν. χχνῖΐ, 309-32. [ἢ οἥετίηρ ἴο Μεὶ- 
οἰϊζεάεϊ ἃ τε Αὐσαῆδπὶ δοκπονϊεάρεά 
δἰπὶ 45 ῥτίεβί. 
Τῆε [ο]]οννὶπα οἰδυβεβ οὐρῆϊ ποῖ ἴο Ὀε 

ἰπ Ὀγδοκεῖβ, Ὀεοδυβα [ΠΟῪ ἄγε ἰπϑεγιεὰ 88 
ἰηἀοδιίην ἴῃς στουπά οὔτε πηαῖη δθῆγπια- 
τίοη, μένει εἰς τὸ διηνεκέξ. ΤὮε πᾶπιε 
δΔηὰ ἀεβοτγίριίοη οἵ Μεϊςμίζεάεϊ δἰτεδάν 
ἵνεη ἅγε πονν ἱπιεγργείεά, ἀπά ἃζγε 80 

ἰηϊεγρσεῖεα 48 ἴο ἱϊϊυβίγαϊῖες της οἰδυδε 
ἀφωμοιωμένος τῷ υἱῷ τοῦ Θεοῦ πὰ 
τῆ ῥγερδαζε ἔοσ ἴμε οἱοβίπρ βιδιίεπιεηῖ. 
πρόπον μὲν ἑρμηνενόμενος. .. 
“ Βοίηρ ἢγβι, ὈῪ ᾿πιεγρσείδιίοη, Κίηρ οὗ 
τἰρῃιεουβηεββ ἂπά ἔἤεη αἷβδο Κίηρ οὗ 
84] ἐπὶ, νυν οἢ 18 Κιηρ οἵ ρεδος". Τῆς 
ἔοττλ οὗ δε βεπίεβῃος ἰ8β βἰρηϊβοδηΐ. 
[( 7. ῬΡιυΐατοι, Τνιοίδοη, ἵν. 4, τοῦ δὲ 
Τι γους πρῶτον μὲν αὐτῶν κατα- 
γελῶντος, ἔπειτα δὲ πρὸς ὀργὴν ἐκφερο- 
ένου] " ἤγβι " ΌΥῪ ΗΒ νεγὺ πᾶπΊα, “ ΤΠ π᾽" 
Υ δὶ8 δοῖιδὶ ροβίτίοη ; ργοῦδοϊν πὰ 

Ῥεᾶος οὗ Πῖ8 Κίηράοτη ἰ8β ςοηβίδετεὰ 28 
ἃ οοηϑεάυξηςς οὗ [ἰἴ8 τί ρῃϊεουθπεββ. 
Εἰρπεεουβπεβ5 δῃηὰ ρεᾶςε ἅσε Ἵπασζδοῖοσ- 
ἰδῆς ῥσγορεσγιίββ οὗ ἴῆς Μεββίαηις Κίπρ- 
ἄοπιν. “[η δὶβ ἄδγβ 8Π8}1 τῆς τὶρῃίθουβ 
βουτίϑῃ ; δπά δρυπάδπος οὐ ρεᾶος 80 
Ἰοπξ 88 ἴπε πιοοὴ επάυτγεϊ,᾽" Ῥβ. ἰχχίϊ. 
71 8:0}}ΠΑτῖν 158. ἴχ. ό, 7; Ζεςῇ. ἰχ, 9; οἷ 
Εοπι. ν. ᾿; Ερῇ. ἱΐ. 4, 15, 17. ἴῃ αεη. 
χῖν. 1τ8 τῆ 6, πᾶπγς δηὰ {{|6 ὀσους ἱορεῖμοσς 

οὐῷ ἩΡῸ ΡΣ ΞΡ. ΤΆς «ἤϊε 
Βρῖοε ἰπ τῆῖθ ἰδ ἴῃδὲ τῆς ῥσγίεβδι 18 4180 ἃ 

πρῷ. ἀπάτωρ, ἀμήτωρ, ἀγενεαλόγητος 
τ το πθν ἐτροντωήδῳ 
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3. ἀπάτωρ, ἀμήτωρ, ἀγενεαλόγητος - μήτε ἀρχὴν ἡμερῶν, μήτε 
ζωῆς τέλος ἔχων: ἀφωμοιωμένος δὲ τῷ υἱῷ τοῦ Θεοῦ, μένει ἱερεὺς 

Ὁ αεη. χὶν. 
20. εἰς τὸ διηνεκές. 4. " Θεωρεῖτε δὲ πηλίκος οὗτος, ᾧ καὶ ; δεκάτην 

ΤΕ, ἴῃ ΜΜΑΟΌΞΕ ΚΗΡ, νρ., ϑγετ, Αστη. ; οπχῖτ καὶ τ ΒΌ"Ε", ἀ, ε, 5γτῆσα, 
Οορ. Αρρδζεπῖν καὶ ἢΔ8 θεεη ᾿πίσοάυςεά ἔτοπὶ νεζδα 2. 

οὐ ρεπελίοσυ," ἴπδὶ ἰδ, Βε βίδπηάβ ἴῃ 
ϑοτγίρτυτε δίοῃθ, πΠῸ πχεηπιίοπ ἰβ πιδάς οὗ 
δὴ "Πυθίου ἔδίμες οὐ τηοῖμεσ ἔτγοπι 
ψΒοπὶ 6 ςουἹά πᾶνε ἱπμεγιεὰ ροννεῦ δπά 
ἀϊπηίιγ, 511 1688 σϑπ ἰδ ργίεβε νυ οβῆςς 
δηά βεγνίςε ὃς δβογί δε ἴο ἰδ Ὀδεϊοηρὶηρ 
ἴο ἃ ῥγίεβεν ἕατηγ. [τ 8 ὉῪ νὶτῖυε οἵ 
δὶδ οὐνῃ Ῥεγϑοηδιυ ες 15 Ψηδιὶ Βα ἰ8; Ὠἰ8 
οδῖος ἀετίνεβ πὸ βδηοιίοπ ἔγοπὶ Ῥσίεβιν 
᾿ἴπεᾶρε οὐ πεγεάιϊδγυ τίρῃιβ; ἀπὰ ἰπ τη ϊ8 
τεβρεοῖ ἢς ἰ5 πιδάς [{κ6 ἴο τπε ὅοη οὗ 
Θοά. ΟΥ̓ οουζδβα ἰϊ ἰ8 ποῖ πιεδηὶ {πᾶΐϊ ἴῃ 
Ῥοΐπι οὗ ἕδος ἢε δὰ πείίπεγ ἔδί μεσ ποῖ 
τηοῖῃος, θὰϊ ἐπὶ δ5 ἢε ἄρρθᾶζβϑ ἰπ ϑ'ογὶρ- 
ἴωτς ἢς ἰ5 ψίϊπους ἔδίῆεσ. [τὸ δὲ ἀπάτωρ 
κιτιλ, οὐ διὰ τὸ μὴ ἔχειν αὐτὸν πατέρα 
ἢ μητέρα, ἀλλὰ διὰ τὸ μὴ ἐν τῇ θείᾳ 
γραφῇ κατὰ τὸ φανερώτατον ἐπωνομ- 
άσθαι. Ερίρῃμαπίυβ ἰῃ νΜειβίείη.1 ὧπ 
ῬὨΙο᾽8 υδὲ οὗ ἴῃ βίίεηος οἵ ϑειὶρ. 8εὲ 
ϑἰερειςά᾽ 5 Ῥαέίο., Ρ. 179. ῬΒΙο 18 φυΐτα 
Ἄγγατε ΣΉ ΝΑΝ κίηά τὰ ἐἀμετρεείδειοι 
Ψ Ὀ6 βαίἃ γλισχρολο ἂν μᾶλλι ον 
ἀφέλειάν τινα ἐμφαίνειν (Ὁ Ὁ»... ᾿ 
ΓΝ πατοῦν στε ὑθρτε ἔτοτῃ 
ΟἸυχ.: ων ρα, ἀμήτωρ, 

ὥσπερ ἡ ἐβηνᾶν κα ἀπάτωρ, ὁ μὴ 
πατέρα ἔχων, ὡς ὁ Ἥφαιστος. 
ΑΡροἱΐο ννᾶὰβ αὐτοφνὴς, ἀμήτωρ. Οἰδπετ 
ἐχδῖηρὶεβ ἴῃ ΜΝεϊδιείη. [ἢ δ β᾽'σ πον 
ἀϊβετεπε βεπϑε ἴπε ψογά οσουγβ ἰπ 1ῤλ. 
ἐπ Ταμγ., 863; ἴῃ Θορᾷ, Είδο., 1154 ΜῈ 
πᾶνε μήτηρ ἀμήτωρ; ἀπά Ιοη (Ετυτ. 205, 
109) 8ᾶγ8 οἵ Ὠἰπιβεῖῖ ὡς γὰρ ἀμήτωρ 
ἀπάτωρ τε γεγώς. 

νεῖ. 3. ἀγενεαλόγητο ς, τεξοϊνεά 
ἴπ νεσ. 6 ἰηΐο μὴ γενεαλογούμενος, ἀοε8 
ποῖ οσοὺς ἰῃ οἰδββίςαὶ ποῦ εἰβεθεσγε ἰῃ 
ΒΙΌΙοαΙ ατεεκ. ὙΥὙῆὲ ἀερεπάεπος οὗ 
1 μενεῖς! ρτίεϑὲβ ου ρεπβδίορίεβ δηὰ {εὶς 
τερίβεειβ ἰ8 1] υϑίγαϊε ὈῪ Νεῆ. νἱῖ. 64. 
μήτε ἀρχὴν ἡμερῶν . . . “ Βανίηξ 
πεῖῖπες Ὀερίπηίηρ οἱ ἀδυβ πος επά οὗ 
11 π,᾿ ἐνδ., ἀραῖη, ἃ8 ἢς 18 σεργεδβδεηπιεά ἴῃ 
ϑοτγίρευγε. Νὸ πιεπίίοη ἰβ πηδάς οὗ πἰβ 
δίγιἢ οσ ἀδδιῃ, οὗ ἢἰ8 ἱπδυρυτγαϊίοη ἴο ἢἰ8 
οΒῇῆος οἵ οὗ ἢΐΒ τεϊγεπιεπὶ ἔγοπη ἰς. ΤῊΘ 
ἰάρα 18 ςοηνεγοά δὶ 50 'οπξ 88 ρτίεϑβεϊ 
βεγνίοαεβ οὗ παῖ ραδγίίςυἹδσ ἴγρα ννεγα 
πεεάδεά, τΠἷβ τηδη ρετίοστηεά ἴπεπὶ. Ης 
16 ἴῃ τῆς ἴγρε οἵ 4 ργίεβε ψΠο 584]] 'π 
ιἷ8 βίη ρίε ρείβοῃ ἀϊβοπαγρε ἴογ Ἔνεγ 1] 
ἀγωλ ζαποείομβ. ἀφωμοιωμένος 
ὲ τῷ υἱῷ τ. Θεοῦ “δυϊ πιαάε [ἷκε 

ἴο ἴπε ὅοπ οἵ αοἄ". δὲ διίδομεβ (ἢ18 
οἴδλυβε ἴο τῆς ἱπιπηεάϊδιοϊν ρτγθςεάϊηρ, 
“ Βανίηρ παῖδες εἴς., " ὀμέ ἴπ 118 γεβρεςῖ 
τηδάς ᾿ἰκε ἴο ἴπ6 ὅοη οἱ αοά, 8εε ἱ. 2, ἰχ. 
14 δηὰ ἱ, 1ο, 12. ““ ϑυςἢ ἃ ςοπιραδηΐίβοη 18 
ἀεοϊδῖνε αραϊπϑὲ διε δυκίηρ τμεβ6 οπατ- 
δοιεγίβιῖςβ ἴὸ Με ίβεάεκ ἱπ ἃ γεαὶ βεῆϑε. 
ὙΠεΥ Ὀεϊοηρ ἴο τῆς ροτγίγαϊτ οὗ Ηΐτα, νυν ἢ 
ΨᾺ8 80 ἄγαννῃ ἴῃδὶ ἢε νναὰβ “ τηδὰβ {κε΄ 
τῆς ὅοὴ οὗ 6οά,---ἶμαι ὉγῪ πε ἐεδίαγεβ 
δὐβεηὶ 45 Ψ»Ὲ}} δ5 ΌΥ ἴδε ροβίεῖνε ἴγδιῖβ 
ἃ ἤσυτε 5Βῃουϊά Δρρεᾶσγ ςογγεβροηάϊπρ ἴὸ 
ες ϑοη οἵ Οοὰ δπά βυϊϊδὰ ἴο βιρρεβῖ 
Ηἰπιὶ" (αν ἄξοη). μένει ἱερεὺς 
εἰς τὸ διηνεκές ᾿᾿ΔΣὐϊάειῃ 4 ρῥγίεβε 
ςοπεπυδιν ". ΤῊΙ8. δβιδιαπιθπῖ, ἀϊγεοτν 
τεβιϊηρσ ὕροῦ ἐπε ργεςεάϊηρ οἴδυδα, 18 ἴπδὶ 
τονναγάβ ψῃῖο ΒΒ τῆς νΠοΐε βεπίεπος (νν. 
1, 3) Πᾶ58 Ὀεεῆ τεηάϊηρ. [Ιἐ 18 {πε6 ρεῖ- 
ταάπεηςς οὗ ἴδε Μεϊςπίβεάεὶς ῥγίεβι ποοά 
οα ψΠϊοδ βἴγεββ 18 ἰαϊά, ϑες δείον,. 
εὶς τὸ διηνεκές 5 οὶ ῥτεςίβεῖ γ “ἴος 
ἀνεγ, δυξῖ “(ῸΥ ἃ σοπεϊπυδηςα,᾽" ΟΥ Ρετ- 
πιᾶπεηςα. Ἀρρίδῃ (Ρὲ Βεῖ!. εἰν., ἴ. 4) 
8805 οὗ [υἱὰ8 Οαβαγ τπδλὲ ἢ ννὰβ Ἵογεδῖεὰ 
Ῥιοίδῖος εἰς τὸ διηνεκές, ρετπημδπεηὶ 
Ὀἰεϊαῖοτ. “Τῆς ρετπηδηεπὶ σπαγδοῖεσ οὗ 
πε ῥτγιεϑιμβοοά ἰβ ἤεγε ἀεβοσι δε, ποῖ ἴϊ8 
δοῖυδὶ ἀυγαιίοη " (Βεπά4}}). [τ ννὰϑ ποῖ 
ἀεβιηεά το δε Ββυρετϑεάεά Ὀν δποίπεγ. 
Βευςε ἰβ ποῖ σοσζεοῖ ἱπ βαγίπρ: “τὲ 
νατϊδιίοη ἴῃ ἐχρταββίοη (εἰς τὸ διηνεκές 
ἰηβιεδὰ οἵ εἰς τὸν αἰῶνα, νἱ. 20) 15 Ῥτο- 
ΒΥ πιδλάς ουἕ οἵ τεραγά το βιγἷβ, γαῖπεσ 
1πᾶη ἴο φοῆνεὺ ἃ ἀϊδξεγτεπὶ βῃδάς οὗ 
τηεληίπρ". Βυῖ πε ρίνεβ ἴπε 86η8ε 
ψΨῈ]}: ΚΓ μα δαὰ πᾶ ἴῃ ἢιἰβίογυ, 85 
ἄουδεῖεββ ἢς δά ἴῃ ἕδοϊ, ἃ βυσοςβϑβοσ ἰῃ 
οῇῆςε, να βΒῃουϊὰ ἢᾶνς βαϊά οὗ ἢίπι, {πὶ 
Ὡς τᾶς ἴῃς ῥείθϑδι οὗ 81εἐπὶ 'ἴπ ἴπε ἄδγβ 
οὗ Αδγδβδῖη. Αβ ἴπΠε Ἵοᾶβε βίδπάβ, ἢε ἐς 
ἴδε ρῥγίεβὲ οὗ 5416π|.᾿" 

νν. 4-10 ϑυρετίογν οὗὐἨ Μεϊοπίζεάεϊκ 
ἴο Ιμενϊεἰςα] ῥγίεβῖβ Ὑῆε δγρυπιεηΐ ἰδ: 
Ὧ6 ν»88 στεδίεγ ἔπδη ΑὈγδμᾶπι, ἴῃ ργεδὶ 
[ουπιδίη οἵ ἴδε ρεορίε δπά οἵ δ]εββίηξ. 
Ηονν πλῦοῃ πιοσα ἰδ ἢ6 ϑγεαῖεσ ἴπδη ἴῃς 
ἀεβοεπάδηιϑ οὗ Αὐγδῆδγ, ἔπ 1,ονἰεἰςδὶ 
Ῥτίεβίβ ὺ 

Ψψεῖ. 4. Θεωρεῖτε δὲ πηλίκος οὗτος. 
“Βυῖ οὔβεγνε πον στεαὶ [18 πηδη νγν885.᾽ 
Ηἰ8. ρτγεδίηβββ ἰ8 γεοορῃϊβαῦϊε ἱπ Πἰ8 τθ- 
οεἰνίηρ εἰ{Πε5 οὗ Αδγαῆδπ, πὰ ἴῃ εἰνίπε 
δηλ 8. δ]εββίηρ, οἷ νν. ἱ, 2. Τἤεβθε 
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᾿Αβραὰμ ἔδωκεν ἐκ τῶν ἀκροθινίων ὁ πατριάρχης. “5. “ καὶ οἱ μὲν ε Νυπι. 

ἐκ τῶν υἱῶν Λευὶ τὴν ἱερατείαν λαμβάνοντες, ἐντολὴν ἔχουσιν ἀπο- 

δεκατοῦν τὸν λαὸν κατὰ τὸν νόμον, τουτέστι, τοὺς ἀδελφοὺς αὐτῶν, 
καίπερ ἐξεληλυθότας ἐκ τῆς ὀσφύος ᾿Αβραάμ. 6. Ὧ ὁ δὲ μὴ γενεα- 

Ῥοιπ5 Δ16 Θπιρῃδείβεά Ὁγ 8Ἔνθῦαὶ ἀεῖδίβ. 
Ὧ6 ἢγβὲ δνίδεηςε οἱ ργεδίπεββ ἰ8 ἴῃδὶ 

ἦς ννᾶ8 ΠῸ ε88 ἃ πιᾶῃ ἴδῃ ΑὈγΑμδπὶ 
ψὯΟ ρανς Πίπι ἃ τῖμε οἵ ἴῃς βροὶϊ8 ᾧ 
δεκάτην, κιτιλ. ᾿Αβραὰμ ἰ8. ἴῃ επὶ- 
Ῥῃαιὶς ρίδεος, θυς τῇς δπιρῃδϑὶβ 18 της 
Ἰιεᾶ ὉΥ τῆς ροβίτίοη οἵ ὁ πατριάρχης. 

18. 48 ἰῇ πε πεαγὰά βοπὶε οὗ ἢΠῖ8β σεδάδιβ 
βαγίηρ, “ Ης πιυδβὲ ἢὲ πιίϑίδ κε, οἵ πιυδὶ 
τεΐεσ ἴο δοπγὲ οἵμες Αδγαμδπι ἀπά ποὶ με 
[ουπιδὶη οἵὁὨ 81] οὐὖυζ {Δπ|}}1ε8 ἀπά οὗὨ [,ενΐ 
δηά Αδίοη ". Ης δάὰάβ ὁ πατρ. ἴο ἰπ- 
ἀϊοδῖε ἐπᾶὶ ἰξ ἰδ ῥγεοίβεϊυ τη ἷβ ρτεδῖεβι 
οὗ πιεῦ ἴοὸ Ψδοπὶ ἴδε ρεορίε οννε ὄἐνὲπ 
δεῖς θείης, οὗ νῆοπιὶ ἢς βᾶγβ ἴπαὶ Μεϊ- 
οὨἰζεάεκ ννᾶβ ριεδῖεσ. ἀκροθινίων 
ἰ8 ρεγῆδρβ σἤοβεη 4150 ἔου ἴῃε ρυγροβε 
οὗ πιαρηϊδγίης τε γῆ. Τῆς αταεῖκβ 
Δἴϊες ἃ νἱοίοτΥ ψαϊμεγεὰ τῆε βροἱἱβ ἴῃ ἃ 
Βεᾶρ, θῖνι, ηὰ τῇς ἴορ οἵ δεβϑὲ ρατγῖ οὗ 
τε Πεᾶρ, ἄκρον, ν»ὰ8 ρῥγεβεηϊεά ἴο ἴδε 
δοάβ8. Ο. Ἐταζειβ Ραμεαπίας, ν. 231. 

νεῖ. 5. Τῆε βἰρηπίβοδηςε οὗ τῃϊ8 εππὶη 
8 Ρετοείνεά ψ ἤδη ἴτ 18 σοπβίἀογεα πδῖ, 
δἰιδουρὰ τἴῃ6 80η5 οὗ [νενὶ τά Κα εἰπ68 οὗ 
τπεὶγ Ὀγεϊῆσεη, [ἢ 18 15 τὰς ταβυΐὶ οὗ ἃ πιοῦσα 
Ἰεσαὶ αρροϊπίπιεης. ΤΏσϑα ννῆο ρᾶν {{ππὲ8 
ἅΓΕ, ἃ5 ννε]} δἂ8 ἴποβε ψῆο τεοοῖνε τΠοπ], 
80η8 Οὗ Αὐγαῆδαστη. Ῥαγίῃρ εἰἴπε8 18. ἴῃ 
πεῖς σᾷδ6 Ὡ0 δοκηονϊεάρτπηεηϊ οἵ ρετ- 
βοηδὶ ἱπίεσγίογιν, δυῖ πλεγα σοπιρ]απος 
ψ ἢ ἰᾶνν, Βυῖ ΑὈγδῆᾶτη νγᾶ8 ὑπάεσγ πὸ 
δυσἢ ἷανν ἴο Μεϊοπιζεάεκ, δαπά ἴδε ρᾶγ- 
τηεηὶ οὗ {{πὲ8 ἴο Ηΐπιὶ ννὰβ ἃ ἰσὶραῖς ἴὸ 
Πἰβ Ρεΐβομδὶ στεδίμεββι καὶ δάἀάβ ἃ 
ἐτεβῇ δβρεοῦ οὗ ἴδε πιδιίεσ. οἱ μὲν ἐκ 
τῶν νἱῶν Λενὶ... “τδοβε οὗ τῇς 
δοη8 οὗ [μεν ψῇο τεσεῖνε ἴπὰ ρῥσίεβεῖν 
βεύνίοςς πᾶνε δὴ ογάϊπδηςς ἴο εἶς ἴμε 
Ῥεορὶε ἰπ δοοογάδηςε υνἱτῃ πὰ ἴᾶνν, ἰπαὶ 
15, πεῖς Ὀγεῖῆγαη, δἰεβουρῃ ἴπεβε μάνα 
φοπῖε οὐ οὗ {πε Ἰοΐπβ οὔ Αὐγαβατι ". 
Νοῖ 411 τῆς ἰτῖίθε οἵ [μενΐ, δας ον ἴπα 
ἔαταῖ νυ οἵ Αδζοῃ γεςείνεά (ο ν. 4) 
δε ἱερατεία (4180 ἰη ΓΚ. ἱ. 9), ψῃϊςσἢ 
ΒΙεεΚκ βῆονββ ἴο πᾶνε Ὀὕεεῆ υϑεὰ ὉΥῪ 
οἰαβϑίςαὶ ννυτιἴεῖϑ οἵ ρτίεβε  ν βεγνίςε, 
ψἢΠς ἱερωσύνη νγᾶ8 8, οὔ ἴδε 
ψείεϑεν οῆςε. ϑεὲ νν. 11, 12, 24. 
ποδεκατοῖν, “Το δεβὲ Μϑ995. 

ταᾶκα ἴῃς ἰπβηϊίνε οὗἨ νεγὺβ ἰῇ «ὄόω το 
επά ἰῃ -οἷν" (Υγεβίοοιϊ δηά Ηοτσί, Ο., Τ. 
'ϊ., βὲς. 41ο, δπά ςἰἴβ 1δππαγῖίβ, Ογεεὰ 
Ογαρι., 851). Ὑδε νεγῦ οσουγα ΟἹΪΥ ἱπ 

πγλν αὶ 
46: Ὀευϊ, 
χνἧϊὶ. τ; 
]οβῇ. χίν. 
4; 2}ὃὈαγ. 
ΧΧχὶ. 5. 

ἁ τ αεα. 
χίν.19,20; ΕοαΣ. ἱν, 13; ΘΑ]. ἰἱϊ, 16. 

ΒΙιδ]1ς41 ἀτεεκ, τὰς οἱαδβίοαὶ ἔοσπι Ῥεΐης 
δεκατεύω. κατὰ τὸν νόμον Το ον 5 
ἀποδεκ. τοὺς ἀδελφοὺς αὐτῶν, 
κιτιλ. Νοῖ {πεῖς ἔς ονν-Πψενίτεβ, δἰ που ρ ἢ 
ἰξ ἰ8 ἴτὰς πᾶς τῆς [,ονίτεβ εἰπε ἴῃς 
Ῥεορῖε, ἀπά τῆς ργίεβιβ εἰς της 1,μονίτε8 
(Ναπι. χνίϊ!. 21-24 δηᾶ 25-28), Ὀυΐϊ με 
ννογὰβ ἂγῈ δά ἀεὰ ἰπ δχρ᾽δπδίίοη οἵ λαόν 
ἴῃ ογάἄδσ ἴο επιρῃδβίβε ἴῃς ἴδοι παῖ τῆς 
Ρεΐεβιῖβ ἐχδοῖεά τἰιῃε8 ποῖ ἰπ τεσοορηϊίοη 
οὗ ΔΠΥ ρεϊβοηδὶ βυρεγίοσίγ. Τῆοβο ἢ Ὸ 
Ραϊά εἰεπ68 ννεῦς Αὐγαμαπιβ ἀεβοοπάδηιβ 
ἘαυδΙν νἱἢ ἐπε ῥτίεδιβ; ἰὰ ννἃ8 τ ἘΊΕ 
τῆς ἴανν νος Τοηνεγεὰ τῆς τἰρῃξ τὸ 
εἰἴῖῃς τπεῖς Ὀτεΐδγεη καΐπερ ἐξεληλυ- 
θότας ἐκ τῆς ὀσφύος ᾿Αβραάμ. 
γε. 6. ἴῃ βιγίκίπῷ οἼοηίϊγαβε, ὁ δὲ 

μὴ γενεαλογούμενος . . « “δυῖ 
ε΄ Ψψῆοβε ρεπεαίορυ ἰδ ποῖ οουπιεά 
ἴτοπὶ ἴπεπὶ παῖθδ ἰακεη τἰἴπεβ οὗ 
ΑΡτγαῆδηι, πὰ δ᾽εββεὰ [δες Ὀεῖον"} Ὠἰπὶ 
τπαῖ αὶ τῇς ρῥτοπιίβεβ ", γενεαλογέω 
ἰ8 οἰαββίςδὶ Οατεεῖκ, πχεαηΐπρ, ἴο ἴγᾶςα 
Δποεβίσγ, 866. Ηετοά. ἰΐ. 46. ἐξ 
αὐτῶν, ποῖ “ ἔτοπι ἴῃς 8οῃ8 οὗ [βγδεὶ ̓̓  
(Ερἱρῃμδηΐυβ 'ἱπ ΒΙεἊκ), Ὀὰς “ ἔγοτη {πε 
808 οὗ [,ενἱ,᾿ νότ. 5; δπὰ ψῇο {πεγεΐογε 
δᾶ πο εἰδίπι ἴο εἰπε δρροϊπιεὰ Όγ ἰδνν, 
δὰ γεὺ εἰπεά Αδγδῆδη. καὶ τὸν 
ἔχοντα, ἱπ ΜΝυΐϊραίε “αυἱ Βαρεῦας᾽"; 
ἰπ νΝνείϊζβαοϊκες “" ἄεγ ἀΐε Νεγῃεϊββυηρεη 
δδιῖῖς," ποῖ "παῖ"; 80 αυρῆδη οογ- 
τεςῖν, “ὍΘ ροββϑεββοῦ οὗ". “Ηἰπι 
Ψ8ο ονπεά ἴῃς ργοπιῖβεβ." ΟΝ Βυτίοη, 
124 ἀηὰ 126. εὐλόγηκε, οἡ ἴπε ρεῖ- 
εςἰ8 οὗ τῃϊ5 νεῖβε δηά οἵ τπ|8 Εριβῖϊα 
(νυ. 5. χί, 5, εἰς.), Με. 1. Η. Μουϊοῃ 
458, " Ηλ8 λῆγοπε ποιίςδά τῆς δεδυτίία! 
Ῥάγα οὶ ἰπ Ρίδιο, Αῤοὶ., 28 ς., ἴοτ τῃ6 
οπδγαςτεγίβεὶς ρεγίεος ἱπ Ηδῦτγεννβ, ἀε- 
βοσι δίηρ ναὶ σέαπάς τογίἐἰεπ ἴτι ϑοτὶρ- 
ἴατε ὃ ὅσοι ἐν Τροίᾳ τετελευτήκασι (848 
ἰΒ ᾿τγιτῖεη ἰη της Αἰμεηΐδπ᾿ 8 " ΒΙΌ]ε ᾽ ἰ8 
χοῦν [κε Ης". νἱΐ, 6, χί. 17, 28 " (Ε.- 
ῥοσίίογ, Αρτῖϊ, τροσ, ρ. 280). ψαυρβδηῃ 
Αἰβο βᾶγβ: “Τα γίγρεστει (8ο ἴο 54γυ) 
φιέολεης ἐὰκλε ἀεαά, ἀπὰ γμῖνεβ ἴο τῃ8 
ῥγαείεγίἐε οἵ τε ὨἰδίοτΥ τῃ6 ῥεγνιαμέμπος 
οἵ 4 ῥεγζεεί᾽", Ὑε5; Ὀυϊ ἴο ἰγαπϑίδῖς ὉΥ 
τῆς ρετίεσι βδογίῆςεβ Επρ] 8ῃ ἰάϊοπι ἴὸ 
αἴεεκ ἰάϊοπη. ὅ8εε Βυτίοῃ, 82, “Υ̓Βεη 
ἴδε Ρεγίεοι [πάϊςσδιῖνε ἰδ υβεᾶὰ οὗ ἃ ρᾶβι 
Ἔνεηὶ ὑπο ἢ 8 Ὁ τεᾶβοπ οὗ ἴπε οοη- 
τεχὶ παοδβϑασγὶν πουρῆι οὗ 48 βερατδαιεά 
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λογούμενος ἐξ αὐτῶν, δεδεκάτωκε τὸν ' ̓Αβραὰμ, καὶ τὸν ἔχοντα τὰς 
ἐπαγγελίας εὐλόγηκε᾽ 7. χωρὶς δὲ πάσης ἀντιλογίας τὸ ἔλαττον 
ὑπὸ τοῦ κρείττονος εὐλογεῖται. 8. καὶ ὧδε μὲν δεκάτας ἀποθνή- 
σκοντες ἄνθρωποι λαμβάνουσιν- ἐκεῖ δὲ, μαρτυρούμενος ὅτι ζῇ. 
9. καὶ, ὡς ἔπος εἰπεῖν, διὰ ᾿Αβραὰμ καὶ Λευΐ ὁ δεκάτας λαμβάνων 

ε Οεα. χίν. 
18. δεδεκάτωται" 1ο. " ἔτι γὰρ ἐν τῇ ὀσφύϊ τοῦ πατρὸς ἦν, ὅτε συνήν- 

1 τον ἰπβετίβὰ ἴῃ ΑὮΡ, εἴς., ΕἾ" ΚΌΡ, Οἢγ., Τμάγε, ; οπιειεὰ ἐπ  ΒΟΌ" Ὲ"“", 17, 23, 
57, τορ. ΒΙεεἰκ οπιίῖβ θεσάυβ8ε “ ψεπηᾶδββ ἄετ ϑρσαςῃρεῦσαιομε ἀ68 Νεγίδββεγο ᾿᾿. 

τοὶ ἴῃς τπηοπιθηὶ οἵ βρεακίηρ ὈΥ δ 
ἱπίογναι, ἰξ 8 ἱπιροββίδἷε ἴο τεπάεγ ἱξ 
ἱπῖο ἘποΙϊϑῃ δάεαυδιεῖγ". Ὑηδ ροίπι 
ΨὨΙΟΒ τπὰ ψτιτεῦ Πέτα Ὀγίηρβ οὐϊ ἰ8 (παῖ, 
δἰϊπουρῇ ΑὈταμ πὶ μά τε ργυπιῖ8ε8, ἀπά 
ν 58 τῃεγείοτα Ὠϊτηβεῖ ἃ ἰουπίδίη οἵἁ δ1ε58- 
ἱπρ ἴο πιδηκίπά δπὰ τῆς ρεΐϑοη ου ΨΏΟπΊ 
41}1 βυοσοεεάϊηρ ρεπεγαιίοηβ ἀερεηάςὰ ἔος 
ὈΙεββίηρ, γεῖ Μεϊομίζεάδεκ Ὀ᾽ εββεά Πίπι; 
δΔηά 885 ἴῃς ψγίτεσ δά ἀ8 :--- 

ψεσ. 7. χωρὶς δὲ πάσης ἀντιλογίας 
.....« εὐλογεῖται. “Απὰ νἱϊπουϊ ΔηΥ 
ἀϊβρυϊε τῆς ε88 ἰδ δίεββεά οὔ ἴδε 
Ετεαῖςεν Ὑπετγείοσα, Αργαῆατη ἰ8 τῆς 
658, ἀηὰ Μεϊοπίζεάεϊς τῆς ρτεδίεσ. Τῆς 
Ῥηπειρις [ἐχρτεβϑεά ἱπ 118 ννιάεβι ἔογπι 
Υ ἴπ6 πευζεγ] ἀρρ ῖε5 μεγα (πε ὈΪαββὶπρ 

οΑγγίθβ νυ ἱἢ ἰδ ποῖ ΟΠΪν τμ6 νϑγθαὶ Ἔχργεβ- 
βίοη οἵ ροοάνν], Ὀὰς ροοάνν}! δοῃϊενίη 
δοῖυ] τεβαϊῖ8. Βυῖ πιᾶη δ]ε886ε8 αοά ἴῃ 
ἴδε βδεηῆβε οἵ ργδίβίηρ Ηἰπι, οὐ ἀεβίγ 
παῖ 411 ρῥγαῖβε πᾶν "ε Ηἰβ. 80 ἀοά ἴ5 
ὁ εὐλογητός, ΜΚ. χίν. ὅ6ι. ΩΓ, 2 Οοτ. 
χί. 31, εἴς. 

ες. 8. Αποῖδπεσ ποῖε οὗ τῆς βυ ρεσίογ Ὑ 
οἵ Μεϊςίζεάεκ. καὶ ὧδε μὲν δεκάτας 
..." Απά δεῖε πιεη ἴπαὶ ἀϊε γεςεῖνε 
Εϊμεβ, Ὀυϊ τπετα οὴς οὗ ψνῆογη ἰξ ἰ8 
νυὺἱϊπεββεά ἐπδὲ ἢε Ἰνεῖῃ." ὧδε ““Πετε,᾽" 
ἐ.6.., ἴῃ τῇϊ18. 1 νον εἰςα] βγβίετη ἢ ΝΠ ἢ 
να Ψ ῆο ἅτε Ηεῦτγεννβ ἅγε [χη ]δγ, ἐκεῖ, 
“Ἔἤεγε ᾿ ἴῃ παι δγβίαπη ἰάδεηπεδεά ἢ 
τπδὲ ἀποίεηϊ ρείεβι. ἀποθνήσκοντες 
ἄνθρωποι, “ ἁγίηρ τηεη," νῆο τδεγε- 
ἴοτε 85 ἰπάϊνιἀυα]5 ραββεὰ ἀννᾶγ δπά ρανε 
Ρίαος ἴο βυςςδββοῖβ, δπά ψνεγε ἴῃ (ἢΐ8 
τεβρεοῖ ἱπέειϊογ ἴο Μεϊοῃίζεάεκ, ψῇο, 
80 ἴαγ 45 158 τεοογάεά ἴῃ ϑογίριυγε. παὰά 
ΠῸ ϑβυςςεβεοῦ. ἀἰνίηρ ἴο ἴδε 5βιεηςε 
οὗ ϑοείρευτε ἴτε ἕογος οἵ δὴ δϑβϑβεγίίοῃ, 
ἴδε ντίϊες βρεᾶκβ οἵ Μεϊςμίζεάεϊς ἃς 
μαρτυρούμενος ὅτι ζῇ; ἃ ρεδοῃ 
οὗ ψποηΣ ἴδ 18 νυν ποββεά ; ποῖΐς δῦβεηος 
οὗ δτεῖοϊς. 80 Τῇεορῆ., ὡς μὴ μνημο- 
γενομένης τῆς τελευτῆς αὐτοῦ παρὰ τῇ 
τραφῇ, ννεβίςοις ἀϊδιιηρσυϊβῆεβ Ὀεινεεη 
τῆς ρἱυγαὶ οἵ τῆϊ5 νεῖβε, δεκάτας, ἀρρτο- 
Ῥτίαϊς το της πιδη!!ο]ὰ εἰ πίπρβ ὑπάεγ ἐπα 

Μοϑαίς βυβίεπι δηά τῃς βίηρυϊατ, δεκάτην, 
οἵ νεζ. 4, οὔ δ βρεοΐδὶ δςῖ, 

Ψεις. 9. καὶ ὡς ἔπος εἰπεῖν, " Απάὰ, 1 
ταὶρῆς δἰπιοβϑὶ βαν," δάάδίῃηρ ἃ πεν ἰάεα 
ΜΙ ἃ ρῆγαβε ἱπιεηδεὰ ἴο ᾿πάϊςαϊε παῖ 
ἰξ ἰδ. ποῖ ἴο 6 ἰδίκεη ἰῃ βισίςπεββ. [{ ἰ5 
{τεααδηῖ η ΡΏ]ο, Ξε Ἔχαηιρ] 68 ἱῃ Οᾶγρζον 
δῃὰ δλάὰ Ομὶς γεν. ἀν. κεγ., 3. Αἀδηι8 
ποῖς οἡ Ριδῖο, 4ῤοΐ. ὅ06.. 171, 5. ψόοσῖ 
αυοτίη "" ὡς ἔπος εἰπεῖν ἱ. 4. Ρᾶεῃε 
ἀϊχετῖπι: ἰπ ροοὰ διυῖμογβ μδγάϊν ἐνεσ, 1 
ἂὶ αἰτεῖ ἰϊὰ ἀϊςαη. Τῆς ρῶγαβθε ἰβ 
τερυϊαγῖν υβεά το ᾿ἰπιῖξ ἴῃς εχίεηι οἵ 
ςοπιρτεῃεηβίοη οὗ ἃ ρῆγαϑθε οσ ννογσγά. [ἷἰ 
5 βεπεγα!γ, θὰϊ ΌῪ ΠΟ πηεδῃ8 Ἔχοϊ υβίνεϊν, 
ουπὰ νἱτῃ οὐδείς ἀπά πάντες, οὐδεὶς ὡς 
ἕπος εἰπεῖν 'παγάϊγ δηγοηθ᾽; πάντες 
ὡς ἔ. εἰπ. -Ξ ἡεΑτῖν ἐνογγοης.᾽" Α 5ἰρηὶβ- 
οδηξ υ86 οσουτβ ἴῃ τῆς Κεῤμδίἑς, Ρ. 3418, 
ΜΏετε ϑοογαίεβ δ5:ΚΒ ΤὨγαβυπιδοῦυ8 
ΨΒΕΙΠΟΣ ἴῃ βρελκὶπρ οὗ ἃ “ Ευ]εγ᾽ πὲ 
τηεᾶπϑ τὸν ὡς ἔπος εἰπεῖν ἣ τὸν ἀκριβεῖ 
λόγῳ. Τῆε ρῆτγάαβε 8 ἀϊβουξβεά δἱ στοδῖ 
Ἰεησῖῃ ὉΥ Βαρμεὶ. Τῆε ἔυγίμες ἰάθα ἰ5, 
ταὶ “Ἰῆσουρἢ Αὐγαμᾶπὶ ὄνεη [μενὶ, Ὡς 
ΝΟ τεροοῖνεβ Ἐπ 8 εβ, Π58 ραϊά εἰ 65,᾿" 
τῆς εχρ᾽δπδιίοη Ὀεΐπρ' γὰρ ἐν τῇ 
ὀσφύϊ. .. “1ὉΓ ες [1,εν]] ννᾶ8 γεῖ ἰπ 
τῆς Ιοἷπδ οὐ ἢὶ5 δίπεγ [Αὐγαμδπ) θη 
Μεϊςδίζεδεκ πιεῖ Πίπι," Ιβᾶδς ποῖ γεῖ 
δανίηρ ὕεεπ Ῥεροῖίεπ. Ὑποῖα ννᾶ8 ἃ 
ἰεπάξπου ἰπ [εν βῆ ἱπεοϊορυ ἴο νίενν 
Βεγεάϊεν ἰπ 1815 τὰ υεδεῖς πιδῆπετ. Τῆυβ 
ϑοδοειίρεη αυοίεβ Βαπιῦᾶη οπ ὅεηῃ. 
ν. 2 “αοάἄ οδ] ἐπε ἢτβθὲ δυπΊδῃ 
Ραὶς Αάδπὶ [π|4η] Ὀεοᾶυβε 41}1 τῆεῃ 
ψεῖς ἰπ ἔπεπὶ Ροιεητα!ν οὐ νἱτῖυα! ν 
[{νἱτῖυα!τογ]". Απᾶ 80 βοπὶὲ οὗ ἴδε 
ἙλδΌϊ8 δγρυεά “Ἐοάεπι ρεςοδῖο, 4ᾳυο 
Ῥεοοανῖε ῥγίπιυβ ΠοπΊο, ρεοοανίς τοῖὰβ 
τηυπάυ8, ᾿υοπίδπῃ ἢἰς γαῖ τοῖα πχη άυ5.᾽" 
Ηεπος Αὐυρυβεῖπε᾽Β ἔογπιυϊα “ρεοσᾶγα 
ἰπ Ἰαπιδί Αἄδηι,᾽"" δηὰ ἢἰ8 εχραπαιίοη 
“οηε65 ἔιϊπιὰβ ἰπ ΠῸ ὑπὸ αυδπάο 
ὉτηΠ68 [πἰπηυβ 116 ὑπυ8᾽" (06 Οἷν. δεῖ, 
χί!. 14). Οη Ττδάυςϊδηΐϑπὶ 8:ε [ψοοἕϑ᾽ 
1 εἰ αάεπ, Ρ. το Κ. 

ν. 114. Τῆς ἱπιρεγίδοιτίοη οὗ 
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τῆσεν αὐτῷ ὁ Μελχισεδέκ. 11. “Εἰ μὲν οὖν τελείωσις διὰ τῆς ἔνετ. 18, το; 
: ἣ εὴ Ρ , δεἱ.ἰϊ.2:. 

Λευϊτικῆς ἱερωσύνης ἦν " ὁ λαὸς γὰρ ἐπ᾽ αὐτῇ ' νενομοθέτητο 3 τίς 

ἔτι χρεία, “κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδὲκ᾽ ᾿ ἕτερον ἀνίστασθαι ἱερέα, καὶ 

οὐ “ κατὰ τὴν τάξιν ᾿Ααρὼν " λέγεσθαι ; 12. μετατιθεμένης γὰρ τῆς 

ἱερωσύνης, ἐξ ἀνάγκης καὶ νόμου μετάθεσις γίνεται. 13. ἐφ᾽ ὃν γὰρ 

1 ΤΕ. ἴη ΠΘΕ" Κ, ΟὨγυβ., Τδάγι,; ἐπ αντῆς ἰπ ΑΒΟΌ ΠΕΡ ἋΡ, 17, 31, 37, 46, 73, 
1χ8. 

3ΤΚ ΕΚ. ἴῃ ΠΟΕΚΙ, ; νενομοθέτηται ἴῃ ΜΜΑΒΟΌ"Ρ. 

ἴδε 1νενϊῖςα] ῥσεβιποοά, δηᾶ ὈΥ ἱπαρί!- 
οδίίοη οὗ ἴῇῆς Ψψῃοίς Μοβαῖς ϑυβίεσι, 
Ῥιονεά ὃγῪ τῆς πεςεββίἐν οὐ πανίης ἃ 
Ῥείεβι οὗ δποῖπεσ ογάεσ. 

Ψες. τι. εἰ μὲν οὖν τελείωσις. . .. 
“Ἢ ἀδὲπ τβεῖε ννὰβ [οὐ μδά ὕεεπ)] 
Ῥεγίδοϊπρ ὉΥ τηεᾶπθ οὗ ἴμε [«ενϊεςαὶ 
Ῥεϊεβιποοά---ος ἀροη ἰξ [88 ἃ Ὀ4518] ἴῃς 
Ῥδορῖὶςε ἤᾶνε γεςείϊνεάᾶ (π6 αν ---νδ αὶ ἔατ- 
ποῖ πεβά ννδβ ἴπεγε [οσ ψουἹά πᾶνε Ὀθεη] 
ἴδαϊ ἀποίμετ ρῥγίεδὲ βῃουϊὰ δγίβϑε δέει 
16 ογάοσς οἵ Μεϊοβίβεάεκ δηὰ ὃς ςἰγεὰ 
ποῖ δϊεοσ ἵπε ογάεσ οἵ Αδζοη}᾽" εἰ μὲν 
οὖν ἱπιτοάυοεβ ἃ βίδίεμγεης οὗ βοπβ οὗ 
ἴῃς ςοπβεαύεποεθ σαβυϊτηρ ἴτοπὶ ἴῃς 
ἰηἰτοάυσείοη οἵ ἃ ργίεβε οὗ ἀποίμεσ ογάεσ. 
τ ἀὐρῦεβ τς ἔδιυσε οὐ τῇς ἵΓενιςαὶ 
Ῥτεδίποοδ ἴο δοδίενε τελείωσις. 
“ Ρεγξεοίδομ ἰ8 ΑἸΝΙΆΥΒ ἃ τεϊδιΐνε ψογά, 
Απ ἰπδιϊευϊτίοη Ὀγίπρβ ρεγίεςείοη νυ ἤθη ἴξ 
εβδοῖβ 1πη6 ρυγροβὲ ἴον μεῖς ἴἃ ᾿νᾶ8 
ἰηβτυϊο, ἀπά τγοάυοαβ ἃ σαϑυὶϊς τῃαὶ 
ςοτσγεϑροη 8 το ἴδε ἰάβα οἵ ἴ. Τῇ 
ἀερίρῃ οἵ ἃ ργίεβιμβοοά ἴβ8 ἴο Ὀγὶπρ πιβῃ 
δα τὸ αοά (νετ. 19), ἀπὰ τῇϊ8 ἰξ εἤεοῖθ 
ὈΥ τεπιονὶπρ τῇς οὐδβίδοϊς 'π τ86 ννᾶγ, 
υἱς. Ταεῃ 8 βἰπ, ᾿ῃΐο ἢ ἱγίπρ οὐ {πεῖς 
ςοπβοίεπος ἱπηρεάςεβ πεῖς ἔγες δοςεββ ἴο 
αοά; Τοοπιρατα ἰχ. 9, χ 1, 14" (Ὀανὶά- 
80η). Οπ τῆς τεπόογίηρ οὗ ἦν δες ϑοη- 
Ὠεπβοδοὶπ’8Β Ογεες Ογαρι., 355, Οὔβ. 3. 
ὁ λαὸς γὰρ ἐπ᾽ αὐτῆς νενομοθέτη- 
ται, ἴῃε οπμεὰ οἴλυβε ἰΒ ""ἃπά νὰ 
ἃᾶτε Ἰυβιῆεά ἴῃ ἀεηχαηπάϊηρ ρετγίεςϊπεβ88 
ἔσοτλ 86 ῥγιεβιῃοοά,᾽" Ὀεσδυδβε ἰξ ἰ8 τῆς 
800} οὗ 186 επεῖγε Ἰερίβϑἰδιίοη, ΑἹ] [86 
Διτδηβειηθηῖβ οὗ τῆς ἰἴανν, [86 επεῖγε 
δαπιιηϊδιγαϊίοη οὗ ἰῆε ρδθορῖς, ἰηνοῖνεβ 
ἴδε ῥεϊεβιῃοοά, [{ τῃεῖε 18 ἰαδίϊυσε ἱπ 
πε ταδὶ βεσγνίςθ, ἴπε νῃο]6 δυβέεπι 
Ὀσεᾶκβ ὄονπ. [τὲ ννδβ ἰάΐε ἴο γίνε ἃ 
ἴὰνν ψπουΐ Ῥγονί ἀϊηρ, δὲ ἰἢς βάπις {ἰπιε 
ἴοσ ἴπε εχρίδιίοη οὗ [18 Ὀσεδοῃεβ. Τῆς 
ςονοπδηΐ ννὰ8 δἱ ἴῃς ἢἤγβε επίεγεά ἱπίο 
ὉΥ βδογίῆςς, δπὰ Ἵοουϊὰ οπὶν ὃε πιδίη- 
τλῖπαα ὉῪ ἃ γεπενᾷὶΙ οἵ βδογιῆσε. Τῇ 
Ῥιϊεβιῃποοὰ δβιοοά ουξκ 48 ἴῃε Ἂβϑεπιῖδὶ 
Ῥασῖ οὗ τη6 [εν δῇ ἐσοποαν. νομοθετεῖν 
ἴο Ῥε ἃ νομοθέτης υϑεά ἴῃ ο᾽Αδ58:ς5 βοτηε- 
τϊπγεβ ἢ ἀδεῖνε οἵ Ρεζβοη, 88 ἰπ υχΧχ, 

Ἄ 

Ἑχοά. χχῖν. 1:2, τὰς ἐντολὰς ἃς ἔγραψα 
γομοθετῆσαι αὐτοῖς. ϑοπ)γειίπγεβ ἰξ ἰ5 
οἸ]οννεά ΌὉῪ δοςουβαῖϊνε οὗἉὨ πὶ ννὩ οἢ 18 
ογάαϊπεὰ Ὁν ἰαψν. Τῆς υβὲ οὗ {πε ρᾶδββίῖνε 
δεῖς ἰ8 ῥῬδουϊαγ, οὐ Αἰϑο νι. 6. Τῆς 
γόμος ςοπίδίηεά ἰῃ ἴδε νοτγά, δπά εχ- 
Ῥεαββεὰ βερδγδίεῖν ἴῃ νεσ. 12,15 ποῖ {π6 
Ὀατα ἴανν ςοπιδίπεά ἴῃ Τοτηπγδηάπιεηϊδ, 
Ῥυὶ τῆς ΨΠοῖς Μοβαὶς ἀϊβρεπβαίίοη. 
τίς ἔτι χρεία, τῃϊ]8 υ8ε οὗἩ ἔτι ἴδ 
Ἰυεείδεά ὈΥ δὴ ἱπβίδπεςς ἔγοπὶ ϑεχίιβ 
Ἐπιηρίτίοιβ φυοιεά ὃγ γειδβιείη : τίς ἔτι 
χρεία ἀποδεικνύναι αὐτά; ἕτερον, ποῖ 
ἄλλον Ὀυϊ δηοῖδμες οὗ ἃ ἀϊβετεης Κκὶπά. 
ἀνίστασθαι 50 Αεοἴϑ νὶϊ, 1:8, ἀνέστη 
βασιλεὺς ἕτερος ἀπὰ ο΄, τῃς ἰταηδίτινα 
υ86 ἴῃ Αςῖβ ἰΐ. 24, 32, ἰϊΐ, 22, 26, νίϊ. 
37Ώ. καὶ οὐ... .λέγεσθαι. Τῇε 
παρᾶῖίνε Ὀεΐοηρ5 τί πε το ἴπε ἀεβογίρτοη 
κ- τ᾿ τάξιν ᾿Α. (πὰπ το τῆς νεῖ δηά 
Βυτίῖοπ᾽β στυῖϊε (481) ἀρρίϊεβ. ""μεὴ ἃ 
1ἰπχίταιτίοπ οἴδη ἱπῆηϊεῖνα οἵ οὗ ἰϊ8 βυδ)εςς 
ἰδ ἴο δε περαϊίνεά τΑῖμε {πη ἴδα 
ἱπβηϊεῖνε 1861} τῆς περαῖῖνε οὐ 8 Ββοπιε- 
εἰπιεβ υβεὰ ἰπβιεδά οὗ ΠῚ λέγεσθαι 
“ 6 δροόκεη οὔ᾽" οἵ “" ἀεβιρηδιεά ᾿". 

νεῖ. 12. μετατιθεμένης γὰρ. . - - 
“ον ἰ{ τῆς ῥχιεβιποοά 8 οπδηρεά, ἴπθγα 
18 οὗ πεοαββὶ τ ἃ ςἤδηρε 80 οἵ ἴδε ἷανν "᾿. 
Οὐ, Τπῖβ οἤδηρε οἱ ρμγιεβίποοά ὑεὶηρ 
τηδάς, 48 ἰϊ 8 πονν θείην πηλάς, ἃ οὔδηρε 
οὗ ἴδε ἴνν ἰ8 αἷβδο θεὶπρ τπηδάεὲ. Τῆς 
οοππεςίοη 8: παι πεεὰά ννὰβ ποῖα ἰοῦ 
ἃ πενν ρῥτίεβιῃοοά ὃ [ἴὲ πιυβὲ ἤδανε Ὀδθη 
ἃ οἴγίπρ πεεᾶ, ἴος ἴὸ σἤῆδηρε ἴπε ῥγίεϑι- 
Βοοά ἰ8 το οὔδηρε 411. [τ πιεᾶῃβ ποιῃίπρ 
βῃοσί οἵ γενοϊπείοα. ΟΠγγϑβοβίοσῃ σῖ σΒ ΠΥ 
τοῦτο δὲ πρὸς τοὺς λέγοντας, τί ἔδει 
καινῆς διαθήκης; 

Ψψεσ. 13. ΤῆΗὶΐβ ἐποττηουβ σμδηρα ἰ8 ἴῃ 
ἔλοι δείηρ πιλάβ. ἐφ᾽ ὃν γὰρ λέγε- 
ται ταῦτα... . . “Ἐογ Ηε 1 τείει- 
ἐπος ἴο ΨψὭοση τηἷβ [ττοτἢ Ρ58. 4] ἰ8. βαἰά 
Βαῖδ ραγίακεη οὗ δποίπεγ {τῖρε ἤτοι 
ψηϊοἢ πὸ τηᾶη πᾶ ρίνεη διϊεπάδηςε δὲ 
πε αἰταγ". Ηξτε ἴογ τπεὸ ἤγβθι τἰπὶς 
ἀεβηϊιεῖν ἵπ ἐπὶ σπαρῖετ τῆς ψτίϊτες ἰη- 
τοάυςεβ τῆς (ἸΒΙπιεπὶ οὐ τῆς Ῥβαϊπ). 
1: νψᾶβ βροκεῆ οἵ ἴπε Μεββίδῃ, δπὰ Ης 
ἀϊά ποῖ Ῥεΐοηξ ἴο ἴδε ττῖρς οὔ 1,ενΐ, Ρυς 
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λέγεται ταῦτα, φυλῆς ἑτέρας μετέσχηκεν, ἀφ᾽ ἧς οὐδεὶς προσέσχηκε 

ΞΈμα χα; τῷ θυσιαστηρίῳ’ 14. " πρόδηλον γὰρ ὅτι ἐξ ̓ Ιούδα ἀνατέταλκεν ὁ 
εἰς; ωὰς, Κύριος ἡμῶν, εἰς ἣν φυλὴν οὐδὲν περὶ ἱερωσύνης ἰ Μωσῆς ἐλάλησε. 
ἰιΐ, 33. 

15. Καὶ περισσότερον ἔτι κατάδηλόν ἐστιν, εἰ κατὰ τὴν ὁμοιότητα 

ΔΎ. ἴθ ΠΟΚΙ, ; πέρι ἱέρεων ονδεν ἰπ ἐφ", εἴς., ΑΒΟ" Ὁ ἜΡ, 17, ἀ, ε (ἄς βαςεγάοι- 
ἰδ π111}}, ἃγπὶ. 

φυλῆς ἑτέρας μετέσχηκεν, [48 
τἄτονη ἴῃ δὶβ8 ἰοῖὶ ψνν ἢ, οὐ Ὀδοοπλα ἃ 
ταεῖρεῖ οἵ (οὐ ἰϊ. 14) ἃ ἰεῖδς οὗ ἃ ἀϊετεπι 
κἰπὰ ἔτοπι ἴῃς [μϑνιτἰςα] (νεῖ. χὶ. ασ, 12) 
Ὀείης ομαγδοϊεγιβαὰ Ὁν τΠ8, τπδὲ ἔγοπι ἱξ 
ἀφ᾽ ἧς ἰββυΐηρ ἔτοτῃι ψψῃϊοἢ, ποῖ ἐξ, [48 ἱπ 
νΕΓ. 14] ΠῸ οηὲ [88 ρίνεη δἰϊεπάδηςε δὲ 
τῆς δἷιασ. [Οὐ 1: Τιπι. ἱν. 13; Αςῖβ χχ. 
248; Ηάἀι., ἱχ. 33, γυμνασίοισι ; Τῇυς,, ἱ. 
15, τοῖς ναντικοῖς ; ἀπά (ἢε οαυϊναίεπι ἴῃ 
σ Οος. ἰχ. 13, οἱ τῷ θυσιαστηρίῳ προσ- 
«δρεύοντες.] [Ιἱ ἴα ἀουδιῖι! ν Πεῖμεῦ τῆς 
Ρετίεςς μετέσχηκεν ο84η Ὀεδγ ἴῃ πχεδηΐηρ 
Ρυῖ ὕροη ἰὲ ὃν Νδιυφῆδη : “4 βιίγικίηρ 
Ββυρρεβιίοη οὗ ἴῃς ᾿Δδπειν οἵὗὁἨ ΟὨγίβε ἰπ 
Βεάνεη ψ ἢ ΟἸγίβὲ ὑροη δαγί . 50 
ἴοο ΝΥ εἰβ8. [τ πιίρῃι 8εεπὶ ργεξεγδθϊε ἴὸ 
τοίεγ ἰὲὰ νυν Βυτίοη (88) το τ1πε οἶ488 οὗ 
Ρεγίεοιβ νι ςἢ ἰπ ἴμε Ν.Τ᾿ ἤᾶνε ἂῃ δογίβι 
8εῆβε, γέγονα, εἴληφα, ἔσχηκα. 50 
ὙΝεϊζβἄοκεσς “" ρεβόσγιε᾽"; τῃ8 ΜΝυϊραῖςα, 
Βονανεσ, 48 “' ἀθ αἱΐα τχίδυ εβι,᾽" δηά 
γ. ἀνατέταλκεν οὗ νεῖ. 14. Βυϊῖ ἴῆε ρεῖ- 
δοὶβ ἅγε δεβϑὶ δοοουπιεὰ ἴογ 85 γεξεγσίης 
ἴο ἴπε βἴδίεπιεηι οὗ ἰῃ6 ργθνίουβ νεῦβα. 
Τηΐβ στεαὶ σἤδηρα ἰβ Ὀείηρ, πιδάς, ἔοσ ἣς 
οἵ Ψψῃοπὶ τῆς σσοῖῃ Ῥβδὶπὶ ννὰ8 βροόκεῃ 
Ὧ45 δου διν Ὀεσοπιε ἃ τηεσηῦεσ οὗ ἀποῖπεγ 
εγίθε. Ὑὴδ γϑβυ]ῖ γεᾶσῃοβ ἴὸ [6 ομδηρα 
οὗ ργϊεβδιμοοά. 

γεγ. 4. ες πον Ῥεοςεεάβ ἴο πδᾶπιὲ 
[86 ττῖρε πρόδηλον γὰρ ὅτι. . . “ Εοι 
ἐς ἰβ ενίάεης τμᾶὶ οὔἱ οὗ [υἀδῇ οὐ 
Ιμοτά 888 βργυηρ, οοποεγηίηρς ΨὨοἢ ἐγῖδς 
Μοβεβ βαϊά ποιμίηρ δϑους ργίεβιβ᾽". 
νι πρόδηλον πιᾶγ δε σοπιρατεὰ δήπον 
οὗ! τ6. Τῆς ἔαςιβ οὗ ουὖυς [νοτά᾽ 5 δίτι ἢ 
ΘΓ 80 ἴδ Κπονῇ ἴῃδὶ Ἔνεγγόης οοη- 
πεοῖϊεὰ Ηἰπιὶ νυ ]υάΔῃ. ὙΠε δοοουπίβ 
οἵ Μαῖιδενν δπὰ [κε ννεῖς δοςερίεά 
(ς". εν. ν. 5). ΤΗῖβ ἴδοι οἵ δὶβ οτὶρίη 
Μουϊά πδῖυγα! ν τα ταῖς ἀραίπϑε Ηἰβ 
οἶδίπιβ ἴο 6 Ργίδβδῖ; Ὀυὶ τη 5 νγίτασ δα 
5 ΚΙ ΠΥ τεσοηςῖε8. τπ6πὶ νντῖἢ ϑοτγίρτυτα. 
ὙΝεἰζβάοκες ἰγδηβιαῖεβ Ὁ “Ἰἄπργϑι δ6- 
Καθης" ρίνίπρ ἴο πρό ἴδε ἐεπιροζγδὶ 
πχεδηΐηρ. Οη ΟἸεηι., αὐ Οον., χὶϊ., ῖρῆι- 
ἴοοι βαυβ: “1 τῇδ δὲ ἃ πυεβιίοη ἴῃ 
ΤΑΔΠΥ Ῥδδβϑαροθ νπαῖπος ἴῃς ργεροβίτοη 
ἀεποίεβ ῥγίογέέν ἐπ ἐΐνις οὐ ἀϊδελιοέποςς." 
Νν εἰδιεῖη συοῖε8. ἔγοπι Ατιεπιίδογαβ καὶ 
ἐφάνη πρόδηλον τὸ ὄναρ μετὰ τὴν 

ἀπόφασιν απὰ ἔτοπι Ῥοϊγδεπυδ τί καὶ 
χρὴ γράφειν; πρόδηλον γάρ. ἀνατέ- 

κεν ἰβ ΡοββίΪν ἃ σϑπιϊπίβοθηος οὗ 
Ζεοδ. νι. 12, Ἰδοὺ ἀνὴρ ᾿Ανατολὴ ὄνομα 
αὐτῷ" καὶ ὑποκάτωθεν αὐτοῦ ἀνατελεῖ, 
ἃ ρᾶββαρε τεξειγσεὰ ἴὸ ὉγΥ ΡΒϊο, βεεὲ Οδγρ- 
Ζον ἰπ ἰοε. εἰς ἣν φυλὴν, “ εἰς 15 ἀρρ!εὰ 
ἴο ἴδε ἀϊτοσιίοη οὗ τῃ6 ἰπουραϊ, 485 Αςῖϑ 
ἰϊ, 25. Δαυὶδ λέγει εἰς αὐτόν, Δἰπλίπρ δἱ 
Ηίπι, Ε. ἱ. το, ν. 32." Υνίπεσ, 49, ἂπά 
80 ἱπ Ὀίοη. Ηδὶ., πολλοὶ ἐλέχθησαν εἰς 
τοῦτο λόγοι, ἀπά ο΄, οὐυζ οὐνπ Ἔχργεββίοῃ, 
“Ἧς βροόοκα ἰο 8. ἢ δηά βυςῇ ροϊηϊβ᾽". 
Μαυΐς. τγδηϑβϑίδιεβ "ἴῃ υᾶ τὶδα ". ΨΥ Βδι- 
ἐνεσ Μοβεβ βροίε τεραγάϊηρ ῥγεϑῖβ ννᾶβ 
Βροκθη ἢ τείεσθησε ἴο δποῖμεσ τεῖθα 
δηὰ ποῖ ψ ἢ τεΐεσεηςς ἴο [υδῃ. 

γν. 15-1ἰ9. [πιρετίεςτίοη οὗ τῃε [μεν!- 
ςαὶ ρτεἰεβϑεμοοά πηοόγα δρυπάδητ ρτοναά 
ΌΥ οοπίγαβι νὴ ἢ τῆς παῖυτα οἵ ἴτπ6 Μεὶ- 
οἰὨίΖεάεκ ργίαβι. 

ψετ. 15. καὶ περισσότερον ἔτι κατά- 
λόν ἐστιν. “Απάὰ ποτε ἀρυπάδηιν 

8[}}} ἰ8 11 ενιάςης" [ΓΝ εἰζβᾶσκεσς ἐχοεὶ- 
Ἰεπεῖγ “ Ὁπά ποοῦῆβ!βΒ χυπὶ ὕεδετῆιβ8 
νείτες Ἰἰεσὶ ἀΐες ϑδοῆς Κίαγ'". ὑνμδῖ 
8 ἰῖ τπδὶ 18 πιο δϑυπάδηςτν ονίάεπε9 
γγεῖββ βαυβ, [ἰ ἰβ, [δι δῇ αἰϊδγαϊίοη οὗ 
πὸ ργίθδιποοά 85 Ὀθεη τηδάς, ϑ η)ὶ- 
Ἰαεῖν ναυσμδη, “ Απά τῆϊ8. ᾿πϑυθηςίεποΥ 
δηὰ οοπβεσαδηΐϊ βυρεγβαββίοη οὗ {πε [,εν!- 
τἰςαὶ ργίεβϑιποοά ᾿8 511}}} πλογα οοποϊ υϑίνεῖν 
Ρτονεά Ὁγ τῆς ραγίίσυϊας ἀδβίρτιδιίοη οἵ 
πε ῥγεάϊοιεά ῥγίεϑε (1π 8. σχ. 4) 85 ἃ 
ργίεξο, εἴς. ᾿". ὅο ἴοο Ψννεβίοοιῖ, Βυὲ 
ἴτοπι {86 νεῖ νεῦβα ἴπῈ ἀγρυτηεπὶ ἢᾶ8 
δε ἀϊτεςιεὰ ἴο ὅῆον ἴδαὶ ἴπετα ἢ88 
Ῥεεη ἃ οῆδηρε οἵ ἰδιν, δηὰ 1185 ἀγρυπιαπὶ 
18 σοηῃτἰπυεὰ ἴῃ νεῦ. 15. 118δῖ8 οὔδηρε οἵ 
ΙΑ ι5 ενίάεηι ἔτοπι ἴῃς ἕδος πὶ [εδὺ8 
θεϊοηρβ ἴο ἴῃς ποη-μανίτὶσαὶ ἐγῖρε οὗ 
]υάδῃ, δηὰ γεὶ πιοσὲ βυρεγαδυπάδηιν 
ενϊάεπι ἴτοπι ἴῃς πδῖυτς οὗ ἴῃς πενν ῥγίδβδὲ 
ὙΠΟ ἰ5 βϑεεῃ ἴο θ6 πο ἰοηρεσ “ δίϊεγ τῇς 
'ἴδὰνν οὗ ἃ σαγηδὶ Ἵοπιπηδηάσηεητ᾽. 850 
ΒΙοεἰκ δτες (ξουπιοηίυ5, δανίάδοη, ΕΑΥΓΆΣ 
δηὰ οἴπειβ. κατάδηλον, αυἱτε ενϊάεπι, 
ἃ8 ἱπ Χεη., Δεν. ἰ. 4, 14, οὐ γὰρ πάνν 
σοι κατάδηλον ; νγεϊδιείη αυοίε8 ἔτοσῃ 
Ηἰἱρροογδίεβ, ἔτι δὲ μᾶλλον κατάδηλον 
γίνεται. Ιηῃ πρόδηλον τε ρτεροβίτίοη 
8458 ἴῃς ἕογος οὗ “"" οὐ ᾽᾿ ἴῃ “᾿ οὈνίουϑ ᾽᾿  ἰπ 
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Μελχισεδὲκ ἀνίσταται ἱερεὺς ἕτερος, 16. ὃς οὐ κατὰ νόμον ἐντολῆς 
σαρκικῆς γέγονεν, ἀλλὰ κατὰ δύναμιν ζωῆς ἀκαταλύτου - 17. ὃ μαρ- ἐδ τς ας 
τυρεῖξ γὰρ, “Ὅτι σὺ ἱερεὺς εἰς τὸν αἰῶνα κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδέκ". 

1 ΤΕ, πὶ ΟοοΥΓ ΕΚ ; σαρκινης ἰη ΜΑΒΟΡΌ ΠΡ, 

3Τ, ἢ ΟΌΞΕΚ" ΚΙ, ; μαρτυρεῖται ἰῃ ΑΒ" Ε"Ρ. 

κατάδηλον ἴῃε ρῥτγεροβίξίοη βίγηρίῃοπβ. 
εἰ κατὰ, κιτιλ, "1 48 ἰ5 {πε σαβ6" οἵ 
“βἴπος " (ο΄ νεῖ. 11) ““δϊεγ τῆς ΠἸΚαηε85 
οἵ Μεϊοβιζεάεκ" τῆε κατὰ τ. ταξιν οἵ 
Ρτενίουβ νεσβ68 ςῃδηρεά πον; ἱπἴο κατὰ τ. 
ὁμοιότητα, Ὀεοδυβε διτοπιίοη 18 ἀϊγεοιεά 
ἴο ἴδε βγη ]αγεν οἱ πδῖυγε δεῖνεθη Μεῖ- 
εδίσεάεκ δπὰ τῇ ϊ8 πενν ῥγίεβι. 

νεῖ. 16. ὃς οὐ κατὰ νόμον ..- 
ἀκαταλύτονυ, “Ὑνῆο Π45 ὈδοοΙη6 βυςοῇἢ 
ποῖ δϊεγ ἴπ6 ἴᾶνν οὗ ἃ ἤεβῆεη ογάϊπδποα 
Ῥυὲ δἴξεσ τῆς ροννεσ οὗ δὴ ἱπάϊββοίυ δ᾽ α 
1π". Ὑηΐβ τεϊδιϊνε οἴδυβε ἀεῆπεβ 16 
“ἢ ἸΚεπεβ8. ἴο Μεϊοβίζεάεϊς,᾽" δπὰ Ὀσίπσβ 
ουἱ ἃ ἄουδὶε σοπέγαβι θεΐψεεπ [ἢ6 πεν 
Ῥείαδε δηὰ τῆς Ἱνενίεἰςδὶ -- τῆς [μον τἰςδ!] 
τ εβιποοὰ ἰβ κατὰ νόμον, ες οἴπετ κατὰ 
ύναμιν, ἴῃς οπε 15 ἀερεπάδηι οὐ ψψῃδὶ 

ἰ8 σαρκίνη, ἔπε οἵδε οπ Ψδαὶ δεϊοηρβ 
ἴο ζωὴ ἀκατάλντος. ΤἬεβε ςοπίγαβιϑ 
τε εἰκηίβεαπξι Το 1μενι εἰς! ρεϊεβιμοοά 
τεβίεὰ οἡ Ἶανν, οὔ ἃ τερυϊδιίοπ ἴῃς ἴπο88 
Βδῃουὰ δε ργίεϑίβ ψῆο ψνεγαὲ δόση οὗ 
φεγίδίπ ρδζεηῖβ. Τηΐβ ννγὰ8 δὴ ουϊνατά 
γόμος, ἃ τηϊπρ ουϊϑίάα οὗὁ ἐπ πλέῃ τΠεπι- 
Βεῖνεβ, δηδ πιούδονεὶ ἰὶ ψγ88 ἃ νόμος 
σαρκίνης ἐντολῆς, τερυἱδιίπρ' τῃς ρτίεβι- 
Βοοὰ ποῖ ἱπ τεϊδιείοῃ ἴοὸ βρίγσιυαὶ βῖπεβ8 
Ῥυϊ ἱπ δοοογάδηςς ἰῇ βεβη ἀεβοεηῖ, 
Νὸο πιδίίεσ ψῃδιὶ ἴπε πΊᾶπ᾿ Β πδίυσε 8 ΠΟΓ 
Βονν 111-ϑυϊτεὰ ἀηά τεϊυσίαηι ἣἢς ἰ8 ἴο τῇς 
οδῆςε, ἢ6 ὈεςοπΊεβ ἃ ῥγίεβι δεοδιβ6 ἢ 8 
βεβῆϊν ρεάϊρτεε ἰβ τίρῃι. Τῆς πεν ργίεβε 
οη ἴδε οοπίγαγυ ἀϊὰ νῆδι Ης ἀϊά, ποῖ 
Ὀεσδυβε δἂηῪ οποία! πεοαβϑιυ νν85 ἰδ ὰ 
ὑροη Ηἰπι, Ὀὰϊ Ὀεοδυβε ἴπεῖε ννὰ8 ἃ 
Ῥονψετῦ ἰπ Ηἰβ ονπ ἡδῖυσε σοπῃρε!]πρ δηὰ 
δηδοϊπρ Ηΐπι, (πε ροννεῖ οὗ ἃ [ἰδὲ τνῃίο ἢ 
ἀεαιὴ ἀιϊά ποῖ ἀΐββοῖνε. ὙΤῆε οοηιγαβὲ ἴ8 
Βεῖνεεη τῆς οβῆςοϊα! δηά τπε ρεγβοπδὶ ογ 
τεαὶ. ΑἹ] ἰδδὶ 8. στηεσεῖϊνγ ργοίεββίοηδὶ 
τηυβὲ ὃς ἀϊδροββειβεὰ ΌγῪ ναὶ ἰ8 γϑᾶὶ. 
Ἡετγεάϊιαγν Κιηρδ ρᾶνα ννΑὺ ἴο Οτγογηννεὶϊ. 
ΤΠε Μδγβῆδὶ5 οἵ ἔσαηος ρὰῖ πεῖν θδϊοηνυν 
ἰπ τπεὶς ροοκεῖβ νἤεη ]1}οδη οὗ Ατς δρ- 
Ρεδγαά. Εος (ες ἀϊβεσεποες δεῖννεεη 
σάρκινος ἀπά σαρκικός 8εε Ττεποῇ, 5)»»- 
Ομ 5, 257, ΜΏΟ αυοῖα8 τπ6 τεᾶβοη 858- 
βίσπεά ΌῪ Ετγδβϑπιὰβ ἴογς {πε 86 οἵ πε 
οίτλευ ἴῃ 2 Οὐογ, 1". 3, “αἴ πιαῖεγίδπὶ 
ἱπιε! ζα8, πο χαλ!τδῖεπὶ ᾿᾿. ΤΕ επδοῖ- 
ταοηῖ νν»ᾶβ σαρκίνη ᾿παϑπιυςῇ 85 ἰξ ἴοοῖκ 
ἴο ἄο οηἷγν τ της βεβῆ. [τ σδυ3ε πα 

Ῥιεβδιῃοοδ ἰο δε ἱπιρ!ςαϊεὰ τῇ δπὰ 
ἀερεπάεηϊ ου ἤεβηϊν ἀδβοεηι. Ορροβεὰά 
ἴο τπὶ8 ννᾶβ πε ἱππεγεπὶ δπερῪ δπὰ 
Ῥοϊεπεδι ἐν οὐ δὴ ἱπάϊἰββοϊυδ]ς οὐ ἱπάε- 
Ββίγυ 816 116. Τα 1 οἵ ἴπε πὲνν ργίεβε 
8 ἱπάϊββοίυδ]ε, ποῖ 45 εἴεγηδιν εχιβιὶπς 
ἰῃ τῆς ὅ8οπ, Ὀυΐ Ὧ85 δχίβιίπρ ἱπ Ηϊπὶ 
ἰποαγπαῖς δηὰ (Ἰ ΑΠ]Πἶπῷ ῥγίεϑεϊ υ ἔσπο- 
τίοηβ. Τῆς ἴεζπι 861 “ ἱπά εβίγυς δ 6 ̓" 
υϑεὰ ἴῃ ρίαςε οἵ “ εἴεγηδῖ," ἀΐγεςῖβ τπ6 
ἀπουρῃς ἴο τῆς ἀεδιῃ οὗ [6805 ψδϊοῃ 
ταῖρδι παίυγα!ν βεαπὶ ἴο ἢανα τὨγεαϊοπεά 
ἐ ψ ἢ ἀεδιγυςιίοη. Ηἰἷβ βυγνίναὶ οὗ 
ἀξδῖῃ ννᾶβ πεεάΐῃ! ἰο τῆς Δ] ΗἸπηεπὶ οὗ 
Ηἰβ αποιίοηβ 8ἃ8 ῥγίεδϑε (8εε νεῖ. 25). 
Τῆς πιεδηϊηρ δηὰ γεΐεσεηος οὗ ἔπε ἴεστη 
ἰ5 Ὁτουρῆϊ οὐὔἱ Ὀγ τῆς σοπίταβε οὗ νεζσ. 28 
δεῖννεοη “τῆθη ΨΏΟ ἢᾶνε ψνεΆ Κη 688 ᾽ δηὰ 
νἱὸν εἰς τὸν αἰῶνα τετελειωμένον. “ὕη- 
ηυεβιϊοπαῦὶν [παῖ Ἰνἰ ἢ ἐπ 4068 πε ϑοπ 
το Ῥ6 Μεβϑβιδηὶς Κίηρ ἀπά Ηἰ φῇ Ργίεβι οὗ 
τῆεη ἰ8β Ηἰβ τϑπκ 8 ϑοῆη. Βυὶϊ ἴτ 8 ἴγὰς 
οη ἴδε οἵπες δδηά τῃδὲ ἰξ ἰβ 48 ϑὅοῃ σοπὶς 
ἰη τε βεβὰ ἴηι Ηε 8 Κη δηὰ Ρσίεβι. 
Απά τῃε εχργεββίοη "δι Ῥεσοπῖε ργίεβε᾽ 
νεζ. 16) ροϊπιὶβ ἴο ἃ Πἰβίοσίςδὶ ενεπῖ. [ἐ 
8, τπεγείοσε, ργοῦδοϊς ἔπδὶ ἱπά ββοι δὶς 
1π| ἰ8. αἰγὶ υϊεὰ το Ηἱπὶ ποῖ ἱπ σεπδγαὶ 
88 ἴῃς δἴδγηδὶ ὅϑοη, Ὀυϊ 45 τῆς ϑοη πιδάς 
τηλπ.᾽᾽ 

Ψες. 17. Τῆδιὶ 6808 οαγτίεβ ου Ηἰβ 
ψνοΥΚ ρεγεπηΐδ!ν ἰ8 ργονεά ὈῪ ϑοτγίριυγε. 
“ΈΟΣ ἴτ 8 νυἱϊηεβϑεὰ Ὑποὺ ἂγὲ ἃ ρῥγίεβδὶ 
ἴοτ ὄνοσ δίϊοσ τῆς ογάεσ οὗ Μεϊοῃπίζεάοϊ,᾽" 
τοῖ πΊεΓεὶν 85 ἴῃ νεῖ. σὰ, κατὰ τ᾿ τάξιν Μ., 
που ρἢ (Π18 ἰϊβεὶ  ἰηνοῖνεβ (Π6 ρετ- 
Ῥεΐυϊιν οὗ πε ρτίεβιποοά, Ῥὰϊ δχργεβϑὶν 
δηά επιρδδιοδι!ὶν εἰς τὸν αἰῶνα. Ὗν. 18 
διὰ το ἰακίησ ᾧὕρ τῆς ἰάεα οἵ νεσ. τό 
αἰῆγην ἴῃς περαῖϊνε δηά ροβίεϊνε γεβϑς οὗ 
τῆς βυρετδεάϊηρ οἵ τῇς ἤεβην οτάϊπδηςα 
ΌΥ ἔπε ροννοῦ οὗ δη ἱπάεϑισυςε]ς Π{ε. 
Οη ἴδε οπε μδηά ἔδετζε ἰβ δὴ ἀθέτησις 
προαγούσης ἐντολῆ ς, “4 5εϊτίην 
διάς οὗ ἃ ἰοζεροίηρ δηδοίπιεης," (πα 
πΑπιοῖν ΨΠςἢ 8 τείοιγεὰ το ἴῃ νεσ. 17, 
δηὰ οη ἴδε οἵδοσ παπά, ἴποῖς 15 "ἃ 
(ατῖμεγ Ὀτίπρίηρ ἰπ οὗ ἃ Ὀεϊζετ δορε ᾿᾽". 
ἐπεισαγωγὴ κρείττονος ἐλπ- 
ί8ος, τπε ἐπί ἰη ἐπεισαγωγή δθδΐδηςεβ 
προαγούσης, Δηά ἱπάϊςαῖεβ {Ππᾶῖ Π6 θεῖα 
δορε ννὰ8 ἱπιγοδυςεά ονεῦ ἀπά ἂῦονε 81] 
τῆλι ῃδά αἰγειάν Ὀβεη ἄοπε ἰπ τπῸὸ 834π|6ὲ 
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1 Ομ]. ἵν. 9. 18. ᾿᾿Αθέτησις μὲν γὰρ γίνεται προαγούσης ἐντολῆς, διὰ τὸ αὐτῆς 
Κὶν. 16; 

7οδα. ἱ. 
17. Αοἴ8 
χἕϊ!. 39; 
Ἐοπι. εἱϊ. 

ἀσθενὲς καὶ ἀνωφελές - 10. " οὐδὲν γὰρ ἐτελείωσεν ὁ νόμος " ἐπει- 
σαγωγὴ δὲ κρείττονος ἐλπίδος, δι᾿ ἧς ἐγγίζομεν τῷ Θεῷ. 2ο. Καὶ 

ὅ:, 28, εἰ καθ᾽ ὅσον οὐ χωρὶς ὁρκωμοσίας - ̓ οἱ μὲν γὰρ χωρὶς ὁρκωμοσίας 
ΠΗ εἰσὶν ἱερεῖς γεγονότες, 21. ὁ δὲ μετὰ ὁρκωμοσίας, διὰ τοῦ λέγοντος 
18, εἰ 1], 
τ; ΘΑ]. ἰΐ. 16. 1}Ρε:. οχ. 4. 

ὈεδΑ ΙΓ οὗ Ὀγίπρίπρ τπεη ἴοὸ αοά. Τῆε 
.... δὲ ἱπάϊςαϊε τῃδὶ (πε βεπίθηςα 

Ταυβὲ (8 δε οοπβίγυεδ, ἀπὰ ποῖ 48 
τεηάδετεὰ ἴθ ΑΝ. Τῇε τεάβοη οἵ τῆ ϊβ 
τερίδοεπιθηῖ οἵ ἴπε οἱά Ιεραὶ επδοϊπγχεηὶ 
ἰθ ρίνεη ἰῃ ἴμε οἴδιβε, διὰ τὸ αὐτῆς 
ἀσθενὲς καὶ ἀνωφελές “οη δοςουπὶ οὗ 
ἰϊδ νεακηεβθ ἀπά υϑείεββηθϑβ᾽᾿. ΤῊ 
διτδηβεπιεηῖ ἀερεηάίηρ οη ἴῃς ἤεβἢ ννὰβ8 
ΒεΙρΙεβ8 τὸ δοῆϊενε 16 τηοϑὶ βρίγιι4] οὗ 
Δοπίενεπηθηῖβ, τς πἀπίοη οἱ πιᾶη υνἱτἢ 
αοά, τῇς δτγίησίηρ τορεῖβε ἰπ για 
δρίγίτυ δὶ ἔα! Ποννβαῖρ οὗ βίπέυ! δηα βαγίη!ν 
τήδη ἢ ἐπε μοῖν αοὰ. 80 Ραδὺ] ἰουπά 
ἴμδι διγαπρετηεηῖβ οὗ ἃ πιεςῃδηΐοδὶ ἀπά 
εχίεγηαδϊ παῖυσε ἡνεγα ἀσθενῆ καὶ πτωχὰ 
στοιχεῖα, ΘΔ]. ἱν. 9ΚἩ “ΤΠΕ πείσας 
(πῃ εἰ ρίεββηβθ) οἵ ἔπε ῥγίεβίποοά ννᾶβ 
Ῥτονεὰ ὃν ἰϊ5 ᾿ἱπδΌ ΠΥ το αἱά πιεπ ἴῃ 
παῖ ἐγγίζειν τῷ Θεῷ, ψηϊοη 8 τῃεῖς 
οης ψδηῖ" (ναυρῃδη). Τῆς οτάϊπδπος 
τερυϊαιίηρ ἴῃς ρῥτγίεβιμῃοοά [διε ἴο δο- 
ΠΟΤΉΡΙ βἢ ἐξ οὔ͵εοῖ; δηά ἱπάβεδ τη ϊβ 
ομδσζδοϊοσιβεά τε ἐπίῖγε βυβίετῃ οὗ νος ἢ 
ἰς νγὰ8 ἃ οδαγδοίεγίϑιὶς ρατὶ. οὐδὲν 
γὰρ ἐτελείωσεν ὁ νόμος, “ἴοι 
ποιῃπίηρ ννᾶὰβ Ὀγουρῃς ἴο ροσγίεοιίοη ὉῪ 
ἴδ αν". Τῆς ἰἂνν πιδᾶς θερίπηίηρβ, 
τυρῶι τυάίπχεηῖδ, σάνε ἰπίτῖα] ᾿τηρα βαβ, 
Βἰηῖεά, ἰοτεβδμῃαάονεά, Ὀὰϊ Ὀτουρῆς πο- 
τοίη το ρετγέεσιιοπ, ἀϊά ποῖ ἱπ ἱτξε! ἔ ρσο- 
νἱ ἄς ἴογ πιδη᾿ 5 ρεγέεςϊ εὐίγδηςε ἱπῖο αὐ 8 
{ε]Ποννβῆίρ. Ὑπεγείοτε τῆθγα ννὰ8 ἰηῖσο- 
ἁἀυοςεὰ πὲ ννὨϊςἢ ἀϊά δοῆίθνα ἰπ Ρετέεοι 
ἔοττῃ ἴπ|58 γτεοοης πιεῖ ἢ Οοά, υἱζ.: 
ἃ Ὀεϊῖεσ μορε, ψὩϊοἢ ἰ8 ᾿πεγείογα ἀεβηςεὰ 
88 δι᾽ ἧς ἐγγίζομεν τῷ Θεῷ, “ Ὁν ν»Ὡϊο ἢ 
ΜῈ ἄγαν πεᾶσ ἴο θά Τῆς ἰανν βαϊὰ 
(Εχοά. χίχ. 21) διαμάρτυραι τῷ ῷ 
ἥποτε ἐγγίσωσι βρ δὶ τὸν Θεόν. δ 

ἡ Ρεῖοσ " ἤορε ἰβ τπᾶὶ ᾿ς ἢ βργίηρβ 
ττοῦλ δε ϊεῖ ἴθ τῆς ᾿πάἀεβισυςοῖδὶς ᾿ς οἵ 
ΟἸὨτῖβὲ δπά ἴῃς δββδυγαπος ἰῃδὲ τῆδι [ἰε 18 
51} δοῖῖνε ἴθ τῆς ῥυθδεὶν ἐπποιίοη οὗ 
ἱπιεσοεδβδίΊοη. [ὃ 18 ἴπΠ6 ἤορε ἴμαὶ 18 
δηςδοτγεᾶ υνἱεμίη τῃς νεῖ! ἤχεά ἴῃ ΟἾ γί δι᾿ 8 
Ῥείβοῃ δηά ιμεγείοσα Ὀγίηρίηρ ὰ8. ἰπῖο 
Οοά᾽ 5 ργεβεῆςε δηὰ ἴε ον βδῖρ. 

νν. 20.22. Αποῖδες εἰεπιεπὲ ἴῃ 
πε βιυρεγίοτ ιν οὗ ἴῃς σονεπαπὶ εβίδῦ- 
Ἰἰβδεά ὑροὴ ἴῃς ρῥγίεβίῃοοά οἵ [εδὺ8 18 
1δαῖ ἴῃ τῆς ναῦν τηᾶηηεγ οὗ πε ἱπβιϊτατίοη 

οἱ Ηἰβ ρτγἰεβδιῃοοά ἴὶ νγὰβ ἀδοϊασεά ἴο ὃς 
Ρετπιδποηῖ. Ὑῆε ἴοηρς ραγεπιμοβϑὶβ οὗ 
νεῖ. 21 Ῥείηρ πεῖά δβίἄς τε βιαϊεπηεηῖ 
οἵ 20-22 τελεβ {Πὰ8 : ““Απά [πη τοάἀυςίης 
ἃ [τεβῇ σοπβίἀεγαιίοη] ἰπ ργορογίίοπ 48 
ποῖ νους δὴ οδιῇ [νὰ8 Ηε πιαάα 
Ρτγίςβ1). . ... ἴη τῆαϊ ργοροτείοη δεῖτες ἰ8 
πε σονεπδηϊ οὗ ννῃϊςἢ [ε88 88 θεςοπια 
τῆς. Βύγοι ". ὙΠε ραγεπίμεβίβ οἵ νεζ. 
21 ἰδ ἰηβεγιεά τὸ σοηῆτγπι ὈῪ ἂῃ ἀρρϑδὶ ἴοὸ 
ϑογίριυγε [Ρ8. οχ. 4] ἴπε δοὶ ταὶ Ὁγ ἴῃς 
δνελτίηρ οἵ δη οδίἢ {ΠῈ ΜεϊοΠίζΖεάεκ ργιθβὶ 
ΜΆΒ δρροϊπιεά, ἀπά ἴἰὸ ἱπάϊςδαιϊιε τῇς 
βἰρηίἤοσδηςε οὗ τῃ 8 πιοάα οἵ δρροἰηϊπιεηῖ, 
υἱΣ. : τῃδϊ τερεπίδηςα οσ σἤδηρε οἵ ρίδῃ 
ἰβ δχοϊυάεά. ὙὍΤπμδὲ ἰα ἴο 84γ, ιπΐ8 
Ρτεβιμῃοοά ἰ8 ἢπδὶ, εἴεγπαὶ. Απά τς 
βυρετίοτιν οὐ {πε ῥχίεβιμβοοά ἱπνοῖνεβ 
τπε βυρετγίοτ ιν οὐ τῃ 5 οονεηδηὶ θαβεά 
Ὡροη 1 Τῆς οδιὴ 5ἰρηΐῆεβ ἱπεγεΐογα 
πε ἰγδηβιτίου ἴοπΊ ἃ ρῥγονί βίοπδὶ δηὰ 
ἰοηΟΌΆσΥ σονεπᾶπὶ τὸ πᾶς Πίσῃ ἰ5 
εἴετηαὶ. καθ᾽ ὅσον. ΤΠΐβ ἴοττη οὗ 
Δτιραπιεηὶ ἰβ ἐτεαυεηΐ ἰπ ῬΏΪΪΟ, 5ες Ο μὲς. 
Κευ. νυ. Η., τῇ, εἴς. οὐ χωρὶς 
ὁρκωμοσίας, “'΄ποὲ πους οδίῃ- 
βυνεδγίηρ "; ἴῃς οἴδυξε πᾶν ὃ6 ςοπιρϊεϊεά 
ἔτοπι ἴδδὶ ννμίοῃ ἕο οννβ, “889 ἢε Ὀεεη 
τηλᾶάς ρτίεβι," 8 ἰη ΑἿΡΨ., αἰϊπουρῇ 
Μγεἶβ8 πιαϊπιδίηβ ἴπδὲ [ἢ]15 18. "" βργδοῦ- 
νυ ϊάτρς" δηὰ παῖ τῃ6 Ὀτοκεα οἰδυβα 
“Καηη πδι τ! ἢ πυῦ δὺ8 ἀεπὶ Νοτίρεη 
εγρἄηπζι ψεγάεη ᾿". Βυῖϊ ἰ8 πιοϑὲ πδίυγαὶ 
δηᾶά ρταπιηπιδιιςαὶ ἴὸ σοπιρίειε ἰτ ἔγοπι 
πε βεπίεηςε ἰπ νη ἢ ἴς δἰαπάς; “Α8 
ποῖ ψἱπουϊ δὴ οαἴῃ, 80 οὗ ἃ δεῖϊες 
ξςονεπᾶης μας Ἄεσης ὄδέζονιε τμγείγ "᾿. 
ΎὙΠπεῈ ρδγεπιμεβϑὶβ τἢὰ8 ζιγηῖβμεβ 6 
πεεάεὰ ρτουπά οὗ ιμῖ8 βίδίετηεπι. Ης 
Ῥεοᾶπις βυγεῖν ὉΥ Ὀεςοπηίηρ ρῥγίεβι, δηά 
48 ῥγίεδὶ ῃῈ ννγὰ8 ἼἿοηβιϊαϊεὰ ἢ δη 
οαίῃ. οἱ μὲν γὰρ “Εοτ ἴπε οπε [1πδῖ 
15, ἔπε 1 εν τῖςαὶ ρεε515] εἰσὶν ἱερεῖς 
γεγονότες ““δανε εξ τηδάε ρτίεβίβ ᾿᾿ 
γαυρῆδη τεπάεεβ “γε δανίπρ' Ῥεοοιηδ 
Βειεδοτ ταῖς Ῥτίεββ μανίπρ θεςοπια 80". 
ο ὨεϊΖοοῖῦ, Ννεῖββ πὰ νοῦ ϑοάεη, 

νεβίοοιϊ βαγβ: “Ὑῆε ρεγρῃγαβὶβ πδγῖκβ 
τῆε ροββεββίοη 85 Μὲ} 88 ἴῃς ἱπιρατίπιεηὶ 
οὔτε οβῆος ;᾿ ἀπά οη πε “ Ρεγίρῃγαβεις 
ςοη)υφαιίοη " 5ε6 ΒΙ485, βες. 62; 8ῖε- 
Ῥῆδπυβ Τμπεβυγυβ 5.0. εἰμί, δηᾶ ε7. Αςἴβ 
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πρὸς αὐτὸν, “ Ὥμοσε Κύριος καὶ οὐ μεταμεληθήσεται, Σὺ ἱερεὺς εἰς 

τὸν αἰῶνα κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδέκ 1". 22. " κατὰ τοσοῦτον 3 κι νἱῖ!. 6. 

1 ΤΚ, π΄ ΜΟΑΌΕΚΡΡ, ἀ, ε, Οορι., ϑγτυῖς, Αεἰἢ. ; οπλ. κατα τ᾿ ταξιν Μελχ. νἱτῃ 
ΝΗ ΒΟ, 17, 80, ἔ, νε., ϑ8ῃ., Βαβηι., Αστη, 

3ΤΙΕ, ΜΜΟΘΡΕΚΙ, ; τοσοντο ἢ 3 ΑΒΟ, 17, 23, 39, 115. Βοιῇ ἔοσπιβ ἰουπά ἰπ 
Αἰᾶς που ρἢ τοόσουτον ἰδ τῆοσα ἔσεηαεπι. ϑ8εε Β[485, Ο γα», Ρ. 36. 

χχὶ. 29, ἦσαν γὰρ προεωρακότες.]. ὁ δὲ 
μετὰ δρκ. “Ὁυξ τπε οἵδες [τῆς πεν 
ξεῖεϑι] ἢ δΔπ οί," μετὰ οὗ σουγδα ποῖ 

ἱπρ ἰπϑίγυτηεπῖαι, Ὀὰς “ ἱπίεγροβίτο 
7υτευγαηάο "νυ δεγα δηὰ μον 818 οδίῃ 
15 ἴο ΡῈ ἰουπά [8 πεχὲ ἐχρίδἰπεά, ἱξ ἰβ διὰ 
τοὐλέγοντος .- . . “1τουρῇ Ηἰπὶ 
ἴῆδι βα ἢ το ἢἰπι. ΤΟ Ιογὰ βνᾶτε ἂπὰ 
Ψ]] ποῖ γτερεπέ, Του γι," εἴς. Ὑδεῖα 
δ ΠΟ ΟΔ]Ἱ ἴο ἱγαπβίαϊε πρὸς αὐτόν 
“ἴῃ τοΐεσεηςα τὸ Ηἰπη "; πειῖπεσ ἰβ ἔπετα 
ΔΩ ἀϊβῆσυ!ν ἱπ τείεισίηρ τε Ψψογάὰβ 
ὥμοσε . ... μεταμελ. το αοά, “ Τῇουρῃ 
πε ᾿νογάβ ἅγὲ ποὲ ἀϊγεςι νυ βροόκεη ὉΥ 
τῆς [υοτά, ἴπΕΥῪ δῖε Ηἰβ Ὀγ ἱπιρ!!ςδείοη. 
Τῆς οδῖῃ 18 Ηἰβ " (ν εβίςοι). Οἡ τῆς 
ἀϊδιϊηςοη Ῥεΐννεεῃ γοέω Δληὰά μετα- 
μέλομαι δε6 Ττεηοῦ, ἐρκονπῖν, 241. “Ἡς 
ΝΟ [48 ἐλαηρεά ἀὶς πιὲπμα αῦὔουϊ τῆς 
ἐκμὶ ἰδ ἱπ ἴδ γᾶν ἴο οἤδηρε ἐνεσυιῃίπρ; 
ε νῆο [48 δῃ αὐίδρ σαγξ τᾶν Ὧν [ἴτε 6 

οἵ ποιπίηρ πιοτε ἴπδη ἃ βεϊ ββἢ ἀγεδά οἵ 
πε οοπβεσυδηςαβ οὗἩ ννπδῖ ἢε 45 ἀοῃε." 
ΤῊΐβ, πονγανεσ, ἄοαβ ποῖ ἈΡΡΙΥῪ ἴὸ {πε 
Γ,ΧΧ (ἴοπὶ ννπίο ἴῃς ᾳαυοϊδιίοη οὗὨ ἘΠ 18 
νεῖβε ἰβ ἰδ κε) ψ πεσε ὈοΙΒ ᾿νοτὰβ ἃγα 

υδεὰ το τταπϑἰδίῖα ὉΠ ,ΟΥ τ Κίηρβ χνυ. 

29 ἀπά 35. κατὰ τοσοῦτο “ὉΥ 80 
ταυςὮ,᾿᾿ τῃδι ἰ5, [π6 βυρετίοσι τυ οὔ πα πὸνν 
οονεπδηὶ ἴὸ ἴδε οἷά 8 ἰπ τῆς ταῖίο οὗ 
Εἰεγη εν ἴο τἴτηα, οὔ ννδβδὶ ἴβ ρεγπιαπεηὶ 
δηά δάδαυδῖες ἴο ννῆδξ 8 ἰγαπβίϊογυ δπὰ 
Ῥτονϊεκίοπαι. κρείττονος διαθή- 
κης “οἵδ δεῖίες σονεηδηι" [“ ἰά δῖ, 
ποη ἱπῆτγγωδε εἰ ἱπυ:}} 15. Ετεαυεπβ ἰπ μᾶς 
ερίβιοῖβ ερὶ᾿πείοη, κρείττων, ἰϊεπὶ αἰώνιος, 

ηθινὸς, δεύτερος, διαφορώτερος, 
ἕτερος, ζῶν, καινὸς, ων, γέος, 
π᾿ τος, τέλειος ᾿ (Βεηρε!)}, Πετα 
βτϑε πιεπιοπεὰ ἰη ἴῃς ἘΕρίβεῖε. Ὁαυϊ 
Ψ ἤοβε οἤδγδαςίεσ δηᾶά Ἴοπίεπίβ δηὰ 
τεϊδιίου ἴο {πε “ ογτεροίηρ ̓᾿ ςονεηᾶπῖ 
δῖε {ΠΥ εχρίδιηεὰ ἴῃ τῆς [οἸ]οννΐπρ, 
οδαρίεσ. Ηδτεε αἰγεδάν 18 “"" Ὀεϊζεσπεββ 
5 τεςορηῃΐβδοϊε ἰῃ τ᾿ 18, ἐπδὲ ἰδ βδαρεγβεᾶδεβ 
πε οἷάει, ἂηὰ 185 ἰἴβεῖζ ρεγπηᾶπεπὶ 
δεοδυβε μεγίεο ἱγ δοσογρ ἰβηϊη ἴδε 
Ῥυσροβοβ οὔ ἃ ςονεηδηῖ. 

αγ. 22. διαθήκη ἱἰπ οἰδβϑβίςα! ατεεῖς 
ΤηΕΔΠ8 8 ἀἱεῥοείέίοη (διατίθημι) οἵ οπε᾿ Β 
ξοοάβ ὃν ΨἹ]}; ἡγβᾳυθηξς ἰη ἴῃς ογδίοσβ 
ἀπά βοτηειί πηεβ 45 ἰη Ατβιορῇ., Βίγάς, 430, 

ἃ οονεπᾶπῖ. ἴη τῇς ΓΧΧ ἴὲ οσουτβ 
ΕΔΓ 280 εἰπιοβ δηά ἱπ 4]} Ὀυϊ ἴουν 

Ῥᾶξβαρεβ ἰΐ 8 (ἢς ἰγδηβίδιίοη οὗ τ 

“φονορηδηῖ ". (5ε6 Ηδίοῃ. ξσεαγς ἐπ 
Βὲδὶ, Ονεελ, 47.) 118 υδεά ἱπάϊ εσθηιν 
Οὗ ἀρτεεπιεηῖὶβ δαίννεεη τῆὸπ δηὰ οἱ 
ςοπίγαοῖβ Οὐ εηραρεγηεπῖβ δεΐννεεη αοἷ 
δῃᾶ πάῃ. 866 [πιγτοδυςτίοη πὰ ὁπ ἰχ. 
16 δηὰ Ὑμαᾶγαῦ σιν. ΟΥ̓ επὶ8. “ Ὀεῖῖεῦ 
οονεηδηὶ " [688 “Ὧ48 Ὀδοοπιε δηὰ ἰβ ᾽" 
[γέγονεν] ἔγγνος ““δυτεῖγν ". ἔγγνος ἴ8 
εχρίἰ δ πεᾶ ἰῃ ἴῃς ατεεῖ σοτηπιχεπίδῖογβ ὈΥ͂ 
ἐγγνητής, ᾿νΠΪΟΆ 8 πε σοπηπιοπεῖ οὗ ἴῃς 
ἔνο ἔογηβ, δὲ ἰεδεῖ ἰῇ ἰδῖεσ ἀτεεκ. 
ἔγγνος οΟὐσουτβ βενεῦαὶ {{π|ὲ8 ἰῃ ἴμὲ 
᾿ταρτηεπίβ ἔγοπὶ ἴῃς βεζοπα Ἴεηίυσυ Β.6. 
ἵνεη ἰη τες! δηὰ Ηυηῖβ Ογεεκ 
αῤγτὲ, βετὶε8 ἰἴ.; 4150 ἴῃ τπε ἐγαρτηεηῖβ 

“τοπὶ ἢτθὲ σ- ΠΙΌΓΥ Α.Ὁ. βίνεπ ἴῃ ἴπα 
Οχγγλγπολης Ῥαῤγγὶί. Ιὶ ἰβποῖ δε εχδοῖ 
εαφυΐναϊ!επε οἱ μεσίτης ((ουπὰ ἰπ ἃ 5ἰτη δ 
ςοππηροιίοη νἱϊ. 6, ἰχ. 15, χίξ. 24) ννῖοἢ 
8 ἃ ποῖα σοιηργεῃεηβίνα ἴεῦπι. [ἴ 88 
Ῥεεη αυεδείοπεά ννγ ἴῃ τ 18 ρίας ἔγγνος 
18 υϑεῶ, Δηὰ Ῥεῖγοε δῆβνγειβ: “1 81 δρῖ 
το τπῖπκ Πα τνᾶ8 Ἰεὰ το τῃϊ8 Ὁ δία Βανίπξ, 
ἦυ8ὲ θεΐοτε υδεά τῃς ννοτὰ ἐγγίζομεν, Δπ' 
παι με ἀϊά ἰτ ον {πε βακε οὐ ἴδε 
ΔΙΟΠοπηδβία ". Απά Βπιςε βᾶγ8: “Ὑ ΠΕ 

18 ᾿ἰταγαγΥ ἔε ον ἰπ τῆς 86 οὗ ἴῃς ψοτά 
8ἃ58 Ρίαυί! ν δ υδϊηρ ἴο {πε ἰογεροίηρ 
ψογά ὲ γγίζομεν. ΎΠεῖα ἰβ8 ποτα τῃδη 
Ἰπεγαγν ἐεϊϊοιγ, ἔοσ τὲ ἴνοὸ Ψογάβ 
Ῥιοῦδοϊν πᾶνε {πε βᾶπηα τοοῖ, 580 παῖ ννὰ 
ταῖρῆϊ τεπάει ἔγγνος., ἐλέ ὁη6 τὸ ̓ο ἐπσωγε5 
ῥεγνιαπεκεϊγ πϑαν γεϊαϊϊομς τοἱἐλ Οοά."" 
Μοτε {|κεῖν ες οῆοβθε ἴδε ψογὰ Ὀεοδυβα 
δίβ ρύγροβε 85 ποῖ ἴο δχῃι δίς [ε808 48 
περοκίδιίηρ τῆ σονεηδηῖ, Ὀὰϊ ἀβροοῖ δ! 
85 βεουτίηρ παι ἰἴὲ βῃουά δοῆίενε ἰξ8 
εηὰ. [Ι« πᾶβ Ὀεεῃ ἀεραϊιεά ὑνβεῖμεν ἴτ 5 
τηεᾶπὶ δαὶ [6808 ννᾶβ ΒΓΕΙΥ ἔοσ τηξῃ ἴὸ 
Οοά, 45 ννᾶβ μεϊά ὃν ὈοιΒ Γυΐπεγαη δηὰ 
Ἑείοτγπγεά υυγίεγϑ,οῦ τῇ οἴδοτβ (τοῖα, 
ῬΡεῖσςε, εἰς.), δαὶ Ηδ τνᾶβ βυγεῖν ἔοσ αοὰ 
ἴο πηϑη [“Ηἰβ θείΐπρ ἃ βυγεῖγ γεϊδῖεβ ἴο 
Ηἰβ δοιϊίηρ 'π πε Ῥεῆδ! οἵ αοἁ τονναγάβ 
08 Δπά ἴο Ηἰβ αβϑυτγίηρ 8 οἵὨ ἴδε ἀϊνί πα 
ἔδνουτ, πὰ το Η!5 δεβίονίης ἴῃ Ὀεπεῆϊβ 
Ῥτγοπιίβεά ὃν αοά᾽" (Ρεῖγος)] οτ, ψιἢ 
Τὐπιθοσοῖ, Βαυπιρατίεη δπὰ ϑοῃπιά (8ε 6 
ΒΙεοῖ) τᾷδε ἢς ννᾶβ βδυγεῖν ἴοσ Ῥοῖῃ 
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᾿ κρείττονος ἰ διαθήκης γέγονεν ἔγγυος Ἰησοῦς. 

ἐπραν νί!, πλείονές εἰσι γεγονότες ἱερεῖς, διὰ τὸ θανάτῳ κωλύεσθαι παρα- 

νῃ. 

23. Καὶ οἱ μὲν, 

Τίμα, τς; μένειν " 24. ὁ δὲ, διὰ τὸ μένειν αὐτὸν εἰς τὸν αἰῶνα, ἀπαράβατον 
1: ]οδῃ ἰϊ. 
2. ἔχει τὴν ἱερωσύνην - 25. " ὅθεν καὶ σώζειν εἰς τὸ παντελὲς δύναται 

ΤΎ,ΕΒ. τῷ ΒΟΑΟΣΞΘΕΚΕΡ; καὶ κρειττονος ἴῃ ἐφ "ΒΟ. 
3 γεγονοτες ἀπῖε ἱερεῖς ἱἢ ΒΓ; ροβὶ ιερεις ἱἰπ ΑΟΌΕ, 17, ἃ, ε. 

Ραγίίεβ, ὙΠετε ἰβ ΠΟ γεᾶβοπ ἴο βιρροβε 
τπδῖ [ῃ8 νντίτεσ ραγιϊουϊατίϑεά ἐπ δὴν οὗ 
ἀῆεβε ἀϊτεοϊίοηβ. Ης τλθγεῖυ ιν μηδ ἴο 
Εχργαβ8 ἴδε τπουρδῖ παῖ ὃν {πε ἀρροίπι- 
τηθηΐ οὗ Ϊ]εβὺ8 ἴὁο ἴῃε ρεϊεβδίοοοά, τδε 
οονεπᾶπε Ὀαϑεά ὑροὸπ ιἰἢΐ8 ῥγεδιμοοά 
Μ 88 βεουγοὰ ἀρδϊηβι 41} [αἰ]υγε οὗ δηγ οὗ 
πε ἐπὰδβ ίοσ ννιςοῖ 1 ννᾶ8 Ἐβιδ Ὁ] 5μεά. 

γν. 23-25. Αποῖμες ρτουπὰ οὗἨ τδς 
Ῥεγεοίπεβθ οὗ τῃε πεν ῥγιεβίῃποοά ἰβ8 
Ἰουπὰ ἰπ τῆς σοπιϊπυεά [16 οὗ τῆς ρτίεϑὶ, 
ὙΠῸ ἐνεῖ ᾿ἵνεβ ἴο τπηᾶκε ἱπεεγοεββίοη δπὰ 
οδπ ἱμετείοσε βᾶνε Ἴοπιρίεἰεῖγ, ᾿νἤεγελ8 
186 1,ενϊ τς! ῥὈσίεβδιβ ὑγετε οοπιρεϊεά ὈῪ 
ἀεαδῖῃ ἰὸ ρφίνε ρίδος ἴο οἴπετῖβ. 

νες. 23. καὶ, 45 Δῦονε, νεῖ. 20, ἰπ- 
ττοδυςίπῷ ἃ πεὺνν εἰεπιεηὶ ἰπ ἴῃς ἄτγρυ- 
τηεηῖ. οἱ μὲν, 48 ἰη νεῖ. 21, ἴδε 
[μενεῖς] ρῥγιϑίβ, πλείονες . . . “δᾶνς 
Ὀεοη πιδᾶς ὑσίεβϑιϑ πιοῦν ἴθ παπαῖ," 
Ὧοϊ πΊΔΩΥ δἱ οπὲ δηά ἴπε βδπὶὲ τἰπη8 
ἘΠΕΙΕσθς ἰἰμουρῇ τπαῖ αἷβϑο 15. ἴγυς, 
αἵ ΠΊΔΠΥ ἱπ βυςοεββίοη, 48 18 βῆοννῃ ὉῪ 
πε τεᾶβοῃ δβδίρπεὰ διὰ τὸ θανάτῳ 
κωλύεσθαι παραμένειν “θε- 
φᾶυϑε οὗ τδεῖς Ὀεῖπρ ργενεπιβὰ ὃὉΥῪ 
ἀεδίῃ ἔτοπὶ δϑίἀϊησ " “ἴῃ τῃεὶτ ΟΒῆςς,᾿"" 
Ῥεῖγοε, 88 (ξουπιεπίυ5, ἐν τῇ ἱερωσύνῃ 
δηλονότι. Οἰδεῖβ τὨϊπκ τμδιὶ τεπιαϊπίησ 
ἱπ Πἴππὶ ἰβ πηδδηῖ. Ροϑβϑβίδῖν πλείονες ἰ8 
υϑεὰ ἱπβιεδὰ οἵ πολλοί, θεσαυβε ποτα ἰ8 
ἃ ἰαϊεηὶ ςοπηρατίβοη υνὶ ἢ ἴπς οπε ςοη- 
εἰπαΐης ῥγίεβε, οσ νυτῃ ἴθοβε αἰγεδάν 
Ῥτίεβίβ; δίννδυβ πογε ἂπὰ πῆοσθ᾽ Ηξςε, 
οὐ ἴῃς ςοπίταγυ, ὁ δὲ, ΌὈῪ τοᾶβοῃ οὗ ἢ8 
δδίάϊπσ ἴον ενες ἀπαράβατον ἔχει 
τὴν ἱερωσύνην “845 ἢίβ ῥτίεβιποοά 
ἱπνίοἱδὈ]ε,᾽" τῆας 18, πὸ οἵπασ ρεγβοῃ σδῃ 
Ββῖερ ἱπῖο ἴξ. Τῆς ἔογπι οὗ ἐχργεββίοῃ 8 
δἰ πη] γ τὸ ἔπαῖ υϑεὰ ὃν Ερίρῃαπίυβ οὗ 
τῆς ΤΉΠΗΥ, ἡ δὲ ἀπαράβατον ἔχει τὴν 
φύσιν. Τπε πιεαπίηρ οἵ ἀπαράβ. 18 
Τοηἰεδῖθά, βοπὶὲ ἱπιεγργεῖειβ (ὙΝ εἰβ5, 
εἴς.) βυρροβίηρ ταὶ ἰἴ βἰρηΐῆεβ “ ἱπάε- 
ἔεδβὶ Ὁ] 6," οὐ “" απιγαπβπιϊ τες ᾽᾿ οὐ “ ποη- 
ἐτδηβίεγαθ!ςε ̓ς, [πάεεά, (Ξουπιεηΐυ ἀπά 
ὙΠεορῆγίαςς τταηβίαιε ἴὶ ΌῪ ἀδιάδοχον. 
Βυῖ ἰη ἐνεγΥ ἰπϑίδηςς οὗ 18 οσσυστεηςα 
εἰνεη ὉγΥ ϑίερῃδηυβ δηά Υν εἰβιείῃ ἰξ μδ5 
ἃ ρδβϑβῖνθ δεηβε, 88 νόμος, ὅρκος, εἴς.» 
ἀπαράβ,, ἀπά πιεᾶηβ υπδϊτεγαῦϊς οἵ ἰπ- 
νἱοα]6. ΤῊΪδ βυϊεβ τῆς ργεβεηῖ ραββᾶζε 

Ρετγίεςεϊν, ἀπά στεϊυσπβ ὑροη ἐμ τπουρδὶ 
οἵ νες. 3, ττᾶὲ τῆς πεν ῥγίεβϑε 18 8οἷΪς δῃά 
Ῥετγρεῖυδὶ οσσυραπὶ οὗ ἴῃς οβῆςε, εἰνίη 
Ρίδοε ἴο πο βυσοαβϑοσ. ὅθεν, "ψΨΠεπος,᾿ 
1.6.. Ὀδουβε οὗ Ηἰβ Πανίηρ τῃ 18 δυϑοϊυϊς 
Ῥτϊεβϑιποοά; ΗἹδβ βανὶπρ ρονγεῦ ἀερεπάβ 
ὑροη Ηἰβ ρῥγεϑεῃμοοά. ε ἰ8 δὃϊε καὶ 
σώζειν εἰς τὸ παντελές, “ ἐνεη ἴο β8ᾶνα 
το ἴῃ6 υἱἱοτπιοδι,᾽" ποῖ ἴο ὃς τείειτεά 
ΤΆΕΓΕΙΥ ἴο εἰπε 45 ἰὴ Νυΐραῖς “ἴῃ ροῖ- 
Ρεΐυυπι,᾽᾿ ἀπὰ ΟΠγγβοβίοηι, οὐ πὶ 
παρὸν μόνον φησὶν, ἀλλὰ καὶ ἐκεῖ ἐν τῇ 
μελλούσῃ ζωῇ. [{τείειτεά τὸ τἰπια, 
τηῖρῆς τιεᾶη εἰπε Δ ΠΥ ἰοῸ βᾶνε 6 
ἰπάϊνίάυδ! δἰεσπαῖγ, οὐ ἴο βανε ἔυϊαγε 

πεγαῖίοπβ. Ῥεῖτος ἰοὶπβ ἴ νἱδ 
ύναται, δηὰ τοηάοτδ " Ὑἤδπος 4180 δα 
8 Ῥεγρεϊυδιν αδ]ε ἴο βᾶνε ". Βυῖξ ἴδε 
Ῥῆγαβε ὑπίοσπ  πιθϑῃ8 “ σοπιρί εἰεἶν,᾿" 
“ ἘΒοτου ὮΪγ," 88 ἴπ Τυκε χίϊ, τὰ οὗ 
{πε ννοπιᾶπ, μὴ δνναμένη ἀνακύψαι εἰς 
τὸ παντελές ἀπά ἱπ ἰΐε εχδηρὶεβ οἰϊεὰ 
Ὁγ Ννεϊβιείη. ΤῊΐβ, 48. Εἰεῖπὶ βῆιοινβ (ρ. 
613, ποῖε), ἱπείμάδες ἴῃς ἰάεα οἵ ρεῖ- 
Ρεϊαΐϊν. ΤΒε [νενττς] ργίεβὶβ σου! ποῖ 
80 Βᾶνε : πΠῸ τελείωσις ΨγὙ48 δοπίενεά ὈΥ 
τῆόπὶ; δυῖϊ δνεγγιηΐηρ ἴοσ νν Ὡς τἢ6 
Ριϊεβιῃοοά εχίβιεὰ, δνεγυτίηρ νος ἴ8 
ςοπηργίϑεὰ ἰη τῆς ρταδὲ [1]. 3] ἀπά εἴεγπδὶ 
[ν. 9] βαϊνδείοη, τῆς ἀεϊνεγάπος [ἰἰ{ 15] 
ἀπά οἴου [[. 10} ννϑῖοἢ Ὀεϊοης ἴο ἰϊ, 
ἅτε δοῃίενεά ὃν Ομγίδι. Τα οδ]εςοῖβ οὗ 
118 βανίπῷ ρονγεσ ἅτε τοὺς προσερ- 
χομένους δι’ αὐτοῦ τῷ Θεῷ, 
“Ποβα Ψ ῆο ἰδοῦν Ηἰπιὶ Δρργοδοῦ 
Αοά"; “τγτουρῇ Ηἰπὶ" πο ἰοῆγεῖ τὰ - 
᾿Ιγίῃρ οὐ τῆς πιεάϊδιίοη οὐἨ ὠ[νενίτοδὶ 
Ῥεεβῖβ, δυὲ τεσορηίβίης [688 848 ἴδ6 
δὲ Ὧδν δπά 1ἰνίπρ ννΑΥ,᾽ χ. 190-22. Τῆϊβ 
ςοπηρίεῖε βαϊνδίιοη εϑὺβ οδῇ δοοοπι- 
ΡΙ5ἢ θεοάυβε πάντοτε ζῶν. . . αὐτῶν, 
ἔρνεῦ Ἰἰνίπς ἴο ἱπιοοεάς οη {πεὶγ 
ὈεμαῖΓ᾽", Τῆς ραγιϊσυϊαγ πιὸ Ὃς ἰπ νι ἢ 
Ηἰβ εἴεγπδὶ ργίεβιῃοοά δρρὶϊεβ ἰϊ- εἰ τα 
τποθςε ννο τπγουρῇ Ηἱπὶ ἀρργοαςἢ αοά 
ἰβΒ τπᾶῖ Ης ἱπιοοεάεβ ἔος ἴῆεπι, ἔἢυ8 
εἰεοιίηρ τπ εἰς τοὶ ἱπιτοδυςεῖοη ἴο (1οά 8 
Ῥγεβϑεηςα δηὰ {πεὶγ δοςερίαποε ὉΥ Ηἰπι, 
πὰ αἷβο ἴδε βιιρρὶν οἵ 4}1 τμεὶγ πεεὰ ουῖ 
οἵ τμε Ὀϊνίπε ἔυἶπε858. ἐντυγχάνειν, “10 
ταεεῖ Ὁ οἴαποα,᾽" “το σῆς ἀροη,᾽᾿ ἴάκεβ 
48 ἰϊ8 βεσοηὰ πιεαπίπρ, “ἴὸο σοηνεζβα 
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τοὺς προσερχομένους δι᾽ αὐτοῦ τῷ Θεῷ, πάντοτε ζῶν εἰς τὸ ἐντυγ- οἷν. τ4, 15, 

χάνειν ὑπὲρ αὐτῶν. 26. “ τοιοῦτος γὰρ ἡμῖν ἔπρεπεν! ἀρχιερεὺς, ἔα Ν 
ὅσιος, ἄκακος, ἀμίαντος, κεχωρισμένος ἀπὸ τῶν ἁμαρτωλῶν, καὶ Ἶδάμιῃ. 4. 

ΤΕ. ἴ ΦΟΚΓΡ ἰξ νρ. ; ἰηβετῖ και Ὀείοσς ἐπρέπεν ΑΒΌΕ, ϑυτυίσ, 

ἢ" ((ο]]οννεὰ ὃν ἀδεῖνε), πεῆςε “το 
επίγεδι οπς ἴο ἀο βοπιεϊπίηρ ᾿᾿ (ΡΙαι., 
Ῥονιῤ., 55; Αρές., 25), δῃὰ ψβθη [0]- 
Ἰοννεά ὃν περί (ῬοΪγὈ., ἵν. 76, 9) οΥ ὈῪ 
ὑπέρ (Ρίυς., Οαίο Μαΐ., 9) “ἴο ἱπίετ- 
ςεάε". δες 1υἱάάε}} ἀπά ϑςοῖῖ.) [Ιε ἰβ 
ποῖ ἴδε ννοτά ἰἴβει, Ῥυς τῆς ρσχεροβίτίοῃ 
1ο]οννηρ, παῖ ρίνεβ ἴπε ἰάεα οἵ ἐπέξγ- 
ἐξϑοίοη. Τῆς Ψψοτὰ στ ἃ ἀϊβέγεπε ῥτε- 
Ῥοβίτίοη οἂπ δὲ υϑεὰ ἰπ ἴπ6 βεῆβὲ οἵ 
ΔΡρεδϊίηρ αραϊποέ, ἃ5 ἰπ Ἐοχῃ. χὶ. 2, 
ὡς ἐντυγ. τ. Θεῷ κατὰ τ. ᾿Ισραήλ, 5εε 
αἶδο ᾿ Μᾶς. χὶ. 25. ΝΠ ὑπέρ ἰξ οσουτβ 
ἴῃ Εοπι. νἱϊϊ. 27, 34, δηὰ ψ ἢ περί ἴῃ 
Αςῖβ χχν. 24. ΟὨγίβί, ἴπεη, σεαῖβ νυν 
αοά ἰπ οὖσ δεμαῖῖ; δπά Ης [ΐνεβ ἴοσς 
τῃϊ8δ. Α58. Ηἰβ 116 ου δαγίἢ ννὰβ βρεηῖ ἴῃ 
τῆς ἰπιεσγοβῖβ οὗ τηθῃ, 80 Ης Ἴσοπιίημεβ ἴο 
βρεπὰ Ηἰπηβεῖ ἴῃ τπ|8 βᾶπῆε σαυδε. Ἧς 
ἐνεσ ᾿ΐνεβ, δηὰ δεὶηρ “ ἴῆε βαπηα γεβίει- 
ἄδυ, ἰο-ἀδν δηὰ ἴον ἐνεγ᾽ (χιϊ!. 8) Ηἰ8 
Ῥτεβεηὶ ἔμ πε88 οὔ [πὸ ἰΒ ἀενοίεά ἴο 
ἴῆοβε επάβ ᾿νοῦ εἐνοκεὰ Ηἰἴβ επεσρίεβ 
ΨΉ]ΠῈ οἡ εὐ. Ηες βεοῦσεβ ἴπᾶὶ ἴῃ8 
[υ]πε88 οὗ Ὀἰνίπε ταβοῦσοε 504} θὲ δνβὶ]- 
ΔΌΪς ἴος τπῖεπ. “ΑἹ} ἰπίπρβ ἅτε οὔτγβ.᾽ 
Τὶ ἱπιοσοεββίοη 8 ποῖ ἐΠ6 βᾶπιε 28 ἴῃ 6 
Αἰοηΐηρς 5βϑογίῆςε δηὰ 118 ργεβεπίδιϊοη 
Ῥείοσε ἀοά, ψῃῖο ᾿Ῥν88 δοςοπρ ἰβῃεά 
οποε ἔος 8ἃ]}] (ἴχ. 26, χ. 18); Ῥυϊ ἰξ ἰβ 
Ὀαδβεά ὑροὴ ἴπε βδοσίῆςε ννίς ἢ 18. 4180 
ἴο πιὲπ ἴῃς ρυδταηῖες ἴπᾶὲὶ Ηἱἰβ ἰηΐεσ- 
ςεδββίοῃ ἰ8 τεδὶ, ἀπά ςοπιργερεπβίνε οὗ 81] 
{πεῖς πεεάβ. [ΟΛ δι. νναΐεες Κδί εἰμ᾽ 8 
Ῥιϊρνίριαρε.} 

ν. 26.286. Α βυπητηδγΥ ἀεδβοτὶριίοη οὗ 
τῆς Μεϊςπίζεδεκ ἰδ] ργίεβϑι, ἄγαννῃ ἰῃ 
ςοπίγαβε ἴὸ ἴδε 1μενϊτῖςαὶ Ηΐρἢ Ρείαβῖ, 
δἃπὰ τελιϊβεὰ ἱπ 16 ὅοη Ψῃο δ88 Ῥεδη 

τίεςιεα 48 Ῥεϊεβῖ ἔοσ ἐνεσ.0 Μεϊοῃίζεάεϊκ 
185. ἤεγθ ἀγορρεά, δηά πε ρείεβιῃοοά οὗ 
1π6 ὅοῃ ἰ8 πονν ἀΐγες: Υ σοπίγαβιεά ὙΠ 
τῆι οὗ τῆς Ααγοπὶς ΗἰρὮ Ρυίεβί. 
ες. 26.ὝῪὀῥ Τοιοῦτος .“.. 

ἀρχιερεύς. ““διολ δβεεῖβ ἴο σεῖεσ 
ἴο τλε Μεϊοδίζεδεϊ οπαγάςῖεσ ἀδ!πεδιεά 
ἴῃ τῆς ρῥγεοεάϊηρ ραγί οἵ τῆς σδμαρίεσ, ου[ 
ἴο 411 τπαὶ ννᾶ8 βαϊά οἵ {πε πδῖυγε δηά 
ομασζδοῖοεσ οὗ τε ϑοη ἴτοτῃ ἷν. 14 οη- 
ναι. Τῆς δεῆβεὲ Ψ}}} ποῖ ἀϊθεν 16 ἰξ 
Ὅε βδυρροδεά ἴο τεΐεγ ἴο ἴδε ἊἼριπεῖβ δηὰ 
βίδιεσηδηῖβ δαὶ (οἹονν, ἴοσ ἴπεβε δυΐ 
ΒυπηπηΑτῖίβε δὲ γεης Ὀείογε " (αν! ἀ- 
0. δηά οἴπεσθ). Βυὲ ἰξ πιυϑῖ ποῖ Ὀ6 
ονετ]οοκεά τπᾶῖ ὃς (νεῖ. 27) 18 οπὲς οἱ 

ἴδε ἀδυ4] τεϊδιεϊνεβ δϊες τοιοῦτος (7. 
νἱΠν χα, ἀπά Θορῇ., Αγεΐρ., ὅροι, λόγοις 
τοιούτοις οἷς; ο΄. αἷεο ,οηρίπυβ, δὲ 
ϑηδίδηι., ἴχ. 2. 80 ἴπαι Ἑδιγαγ᾽β βίδιε- 
τχεῃΐ οὐ οἤδρ. νι. 1, “ τοιόσδε 5. ῥτο- 
ϑρεςῖϊνε, τοιοῦτος ἰ8 τεϊγοβρεςῖϊνε,᾽ 5 
ἱποοσγεςῖ), ἀπά δὲ τῃς δά]εςιῖνεβ ὅσιος, 
κιτιλ. ργερδαζε ἴογ δηὰ ρίνε πε ρτοιπά 
οὗἩἨ τδε δβιδιεσηεης τηδάς ἴῃ τπς τεϊδιϊνα 
οἶαυβθε. Ὑῇῆε βεηπίεηοε ἱπεγεΐοτε ταδάβ: 
κ“8ο0 ρτεδὶῖ ἃ δίρῃ ῥτίεβε ἃ8 πεεὰ ποῖ 
ἄδην, εἰς., .. .. θεσᾶπιεὲ 8, ἡμῖν 
πρέεπέεν, ποῖ, 45 ἴῃ νἱῖ. Σ, τοιοῦτον 

ἔχομεν ἀρχιερέα (7. ἰν. 14, 15), Ῥεσδυδε 
(ες νυτίτες ΜΊΒΠεῈ5 ἴὸ ἄγαν δἰίεπίίοη τὸ 
ἴδε πεβᾶβ οὗ 'ῃοδβε ἔου ννῇοπὶ ες ῥτγίβδι 
ν»ὰ5 ἀρροϊηϊεά [ἡμῖν εἐγηρῃδιὶς] δπὰ ἢἰ8 
δι Δ Ό] ἐπα β8 ἴο ἴπΠοθεὲ πεεάβ. ε, δεΐπρ 
ψ δῖ ννεὲ ἅτε, βίηζυϊ δηὰ ἀδερεηάεπιὶ οἢ 
1Πε πηεάϊδιίοη οὗ οἴπετβ, πεεὰ ἃ ρῥγίεβὶ ἰῃ 
ψῃοΩ Νὰ σδη ΨΠΟΙΪΥ ττυδῖ, Ὀδοδυβε Ης 
ΗΙπιβεὶ τ 18. ΠΟΙ͂Υ, βερασϑῖε ἔζοπὶ βίππεγβ, 
ψ πους Πυπίαη νεάκηεββ. ΔΝ εβίοοιι 8 
ἀϊδισίθυϊοη οὗὐ [πῈὲὶ ἴεσηβ ἰβ ποῖ, 
δου ρἢ οὗ ἀουδίξυ! να]! ἀϊγ. ““ ΟἾσίβὲ 
8 ῬεΙβοη δ ἰπ ΗΪ πλβεΓ λοίγ, ἴῃ ταΐδ- 
τίοη ἴο τηξη ρμέϊείεςς, ἴῃ δρὶϊε οὗ ςοηΐδος 
ΜΠ ἃ δίπῦ! νοτᾶ, μπάθἤ τά, Βν τῆς 
ἴβϑιιε οἱ Ηἰβ [1ὲ Ἠδ πδβ δε σςοῤῥαγαίϊεα 
ον εἴππεγς ἴθ τερατὰ ἴο ἴῃς νί βίδα 
οτάἄεσ, δηά, ἴῃ τεραγά ἴο ἴδε ἰηνὶςδ]ς 
ννοσὶά, Ηες δδ5 γέβε αδουε ἐΐλε ἡδξαυεης "", 
ὅσιος ἰτεαυδηιν ἱπ ἴῃς Ῥβδῖπιβ, ᾿νπετα 

ἴε τταπείδῖεβ ὝΥΠ] ἀεποῖεβ ρειβοῃδὶ 

ΒοΙ πε 88, νῃ16 ἅγιος Δηάᾶ ἱερός εχρταββ 
τῆς ἰάεα οὗ ςοπβεογαῖίοη [ϑ8εὲ Ττεποῆ, 
ϑγηοη.} ΜΝ εἶββ, βοννενεσ, βᾶυβ: “ὅσιος, 
εἴπ ϑυποηγτη νοη ἅγιος " (Ν]ρ., ΡΒ. ἱν, 
4, χνυ!. 10) “ Ὀεζείςῃπες ἀϊε τεϊρ  ὅβα 
Δ εῖμε ἀεβ ἀοιιδηρεπότίψεη " (Τίε, 1. 8, 
τ Τίπι. ᾿ἰ. 8). Ῥεῖσος υπάεγβίαπάβ ἐῃαΐ 
Βεγα ἴῃς '᾿νογά πιεβῃβ “ τηεγοῖ ] "3, Βα 
τ} 1518 βοδγοεὶν σοπβίβίεπι ἢ Ν. Τ᾿ ὑδαρε. 
ἄκακος, “ἱπποςεηι,᾽" δηὰ ἐγεαυεπεῖν ἢ 
τῆς Ιάεα οὗ ἱπεχρεγίεηςε νος ἢ διεϊδοεβ 
ἴο ἴῃς Επρ] 5 ννοτά [οἷ πε ἀεβηίτίου 
ψΠίοἢ Ὑτεηςῆ, ὅϑγπορ., Ρ. 197, 4υοῖεβ 
ἴτοπὶ Βαβϑί! ; δηᾶά βεὲ 4130 ἴῆε υ86 οὗ 
ἀκακία ἰπ ΡΒ. χχχνὶ. 37, ἀπά οὗ ἄκακοι ἱπ 
5. χχίὶν. 21. [118 δὲ ἰῃ ]ετ. χί. 1ο ἰ8 
βἰψηϊῆοαπε, ἐγὼ δὲ ὡς ἀρνίον ἄκακον 
ἀγόμενον τοῦ θύεσϑαι.} Ἠετε ἴδε ννοτά 
ΒΕΕΠῚΒ ἴῸ ῥοίδε ἴο τῆδι εἐπεῖσε δῦβεπος οὗ 
εν} τπουρῆϊ ἀπά 58] ρῃιεδὶ ἑδίηϊ οὗ πηδῖος 
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Ῥν.3, εἰ ἴχ. ὑψηλότερος τῶν οὐρανῶν γενόμενος " 27. ἢ ὃς οὐκ ἔχει καθ᾽ ἡμέραν 
12, 28, εἰ 

[,εν.ἰχ. 7, 
ἀνάγκην, ὥσπερ οἱ ἀρχιερεῖς, πρότερον ὑπὲρ τῶν ἰδίων ἁμαρτιῶν 

εἰ χνὶ, 6, θυσίας ἀναφέρειν, ἔπειτα τῶν τοῦ λαοῦ - τοῦτο γὰρ ἐποίησεν ἐφάπαξ, 

τὸ εἰ ἑαυτὸν ἀνενέγκας.ἷ 
ΥΟΙ, 2, 

28. “ὁ νόμος γὰρ ἀνθρώπους καθίστησιν 

5 ἀρχιερεῖς, ἔχοντας ἀσθένειαν - ὁ λόγος δὲ τῆς ὁρκωμοσίας τῆς μετὰ 
τὸν νόμον, υἱὸν εἰς τὸν αἰῶνα τετελειωμένον. 

1ὙὠΤΕ. ν ἢ ΒΟΕΚΕΡ; προσένεγκας ἱπ ΝΑ, 17, 73, 80, Ογτηεβὶ 93. 

νυνὶ ἢ πιῖρῆξ ῥρτοπρὶ ἀϊβγεραγά οὗ δυπιδη 
πεοά. ὅσιος ἀεποίεβ Ηἰβ οπέπεββ ὑ ἢ 
Οοά, ἄκακος Ηἰἷβ9 οπεηεββ ἢ Ηἱ8 
{εἰϊονν-πεη. Ης ἰ8 ποῖ βεραγαῖϊςὰ ἔἴγοπὶ 
ἴδεπι, οἵ τεπάεσεά ἱπάϊβεγεπι ΌΥ ΔῃΥ 
βοἰβεῆπεεβ. Νεϊῖϊμεγ μδ8 Ηἰ8 Ἴοπίδοι 
ψ ἢ τῆ νου ἰεθ ἅπγ 5οὶ}]; Ης ἰδ 
ἀμίαντος, “ διαἰη]ε55,᾽ δἀπὰ 80 ἢϊ ἴο 
Ἄρρεδς δείοτς ἀαοά. Ολ τδθ βαυίϊηρεπὶ 
1λινβ τεραγάϊηρ υὑποϊεαππθββ ἀπὰ δ᾽ επλβῃ 
Ιαϊά ἄονντι ἔοσ τε Ιυενίτἰςαὶ ῥγίεβίβ ἱπ 
1μεν. χχί. σ, χχίϊ. 9. Απά δ8 τς πίρῃ 
Ρτίεβϑὲ ἰπ ἰβγᾶεὶ ννᾶβ ποῖ ρεγπι θὰ ἰο ΡῸ 
οὐξ οὗ τῆς βαποίιιατυ ΠΟΥ ζΟπΊα ΠΕΔΓ ἃ 
ἀελὰ δοάν, ᾿μπουρῃ οὗ διὶβ ἔδῖπε οἵ 
ταοῖμεσ (εν. χχὶ. σι, 12), ἀπά 885 ἴδς 
Ιδῖεν ἰανν εη)οϊπεά ἃ εενεη- ἀδυβ' βερᾶσγδ- 
τίοπ οὗ ἴῃς δίρἢ ρῥγίεβε θεΐῖοτε ἐπε ἀδῪ 
οἱ Αἰοπεπιεηῖ (ϑοποειῖρεη ἰπ ἰος.), 80 
οὖς υοιά [1 8]1εἀ τ 18 βυτηθο!!ς ἰδοϊδείοη 
ὈΥ δείηρ ἱπ Βεατῖ δπά 1Ππὶ κεχωρισμένος 
ἀπὸ τῶν ἁμαρτωλῶν. [{ {πεῖὲ 18. Δηγ- 
τηϊηρ ἰπ τὰς βυτηδοῖ, ἐμπεπ 1Π18 βερδγαϊίοη 
οσουγτεά δείοτα ἴῃς βαοῦῆος ννᾶς πηδάς, 
δηὰ 48 ἃ ρεεραγδιίοη ἔογ ἰϊ, ὑὰῖ δἰπιοβὲ 
411 πιοάεγη ἱπιογργεῖεγβ (ατοῖϊιβ, Βεηρεῖ, 
ἐἰφεραγδῖι8 εβϑί, τεϊοῖο πιυπάο,᾽" Ρεῖγοε, 
ΤΒοΐυςκ, ΒΙεεκ, ΑἸΐογά, ᾿ανίάβοπη, Εςη- 
ἀδ[!. νοῦ ϑοάςεῃ, θυ: ποὶ ΜΙ|Π4η) γεΐδγ 
πε βερασζαιίοη το Ηἰβ Ἂεχαϊϊδιίΐου. “1π 
νίτῖυς οὗὨἨ Ηἰἷβ Ἔχαϊ:διίοη εξ 18 πο ἔογ 
ἐνεγπιοσε δἰ άγαννη ἔγοπι 411 ρεγευσθίηρ 
οοπίδος Ψ αν] πιεη" ([ εἰ112Ζ8ς ἢ). 
Βείηρ οο-οτάϊπαϊε ψ ἢ τς ρῥγενίουβ 
δἀ)εςτίνεβ, 8116 τῆς ὑψηλότερος γεν. ἰ5 
δἀδεὰ ὃγ καὶ, ἰξ ννου]ά βεεση ἴῃαξ κεχωρ. 
τείειβ ἴο (δε τεβυΐε δομίονεἁ Ὀγν Ηἰβ 
φαγίῃϊν {πὶ ννἱτἢ 11} [18 τεπιριδιίοθθ. ΒΥ 
ἴῆε Ββεοϊυβίοη οὐ ἴπε δίρῃ ῥγίεβδὶ ἰξ ννδβ 
Βἰηιεά τπδὲ Ὀεΐοτε επίεγιηρ αοά᾽Β ργεβ- 
εῆςς ἴῃς ῥγίεβδι πγυβδὲ ὃς ᾿ἰβοϊδιεὰ ἔγοπι 
ἴδε οοπιατηϊπδίίοη οὗ Πυπηδη ἰπίογοουζδα: 
ποτα πλυδὲ Ὀς ἃ ρετίοά οἵ χυδγαηίίης ; 
δυῖ οὖς ΗἸρὮ Ρτγίεβδι μ85 οδγγίεά [πγουρῇ 
411 (πε οοηξαβίοπ ἀπά ἰἀτγτλο ἂπά ἀε- 
ΒΙεπιεπὶ ἂπὰ εχδβρεγαιίίΐοη οὐ [16 δῇ 
ΔΌΒοΟΙυϊς ἱπηγαυη Ὑ ἴτοπὶ σοπίαρίοη ΟΣ 
εἰδὶη. Ης ννᾶβ νὰ αοά ττουρβοῦε; 
δηά τπτουρπουῖϊ ννᾶβ βεραγαίεὰά Ὁν δῇ 
δἰπιοβρμοσε οὗ Ηἰβ οντὶ ἴτοπὶ βίπποσβ. 

καὶ ὑψηλότερος τῶν οὐρανῶν 
γενόμενος, “δηά τηλᾶε Πίρῃες τμλη 
τῆς Πεᾶνεπβ," ὙὩίο ἢ ἈρΡΡΆΓΕΠΕΥ Π85 ἃ 
τηδδηίηρ βίη ᾶγ τὸ ἱν. 14, “ὟΝ ε δανε ἃ 
δτεαὶ Ηιρῃ Ρτίεβὲ Ψῆο Π88 ραβεϑά [ἤσου ἢ 
τῆς Βεάδνοηβ,᾽" οὖ. αἷβοὸ Ερϑ. ἷν. το. [εἰ 
ποῖ “" δπηὰ [Πδ5 Ὀεεπ βεῖ, δυῖ γενόμενος, 
Πα8 Ὁν Ηἰβ ονπ σᾶσεε ἃπά Ἵμαγαδοίθγ 
αἰϊαϊπεὰ ἐπδὶ ἀϊρηῖγ. [τ ἰ8 Ὀγ τῖρῃς, 28 
ἰῆς παοεββδευ στεϑυΐϊ οὗ Ηΐβ [ἰξε, τῆι 
Ηες ἰδ. αδονεὲ ες ἤεᾶνεθβ. “ἯεἬ ἰβ 
πονν ὈεςοπΊε, διγίον βρεακίηρ, 88 ἴο 
Ηἰβ πιοὰς οἵ Ὀείηρ, βυρτα-πχυπάδης ᾿" 
(Ὀ εἰϊεΖβθοῃ). [Εος τῆς ψοτγά, οὖ ᾿υυςίλη, 
Νίρν., 25, ἑαντὸν ὑψηλότερον λημμάτων 
παρέχειν, ἴο βῇον Ὠϊπιϑεὶϊ δυρεσιοῦ (0 
Αἰη5.} ὃς οὐκ ἔχει καθ᾽ ἡμέραν 
γάγκην.... “ΨῈΟῸΟ ἄοεβ ποὶ πεεά 

ἀδίϊγ, [ἰκα τῆς Πίρῃ ρῥτίεδίβ, ἴο οες 
βλοσίῆςεβ ἔἤγβὶ ἔοσ Ηἰβ οἵνῃ βἰηβ, [ῃδη ἴοσ 
ἴδε ρεορῖςΒ; ἴον τ}]8 Ης ἀϊά οπος ἴοτγ ]] 
ὈΥ οβετγίηρ Ηἰπιβεῖ", ΑΒ βπονῃ Ὁγ ἴδε 
τεϊδεῖνε, (18 18 τῆς πηδίη δβηστηδλείοη τὸ 
ΜΠ τε ρῥγεσεάϊηρ οἰδυβεβ ἰεδά ὑρ. 
Τῆς οπβ οἤετσίηρ οὗἨ ΟΠγίβι ἰβ οοηιγαβίδὰ 
τὰ τῃς οοπύπυδιΥ τερεδῖεὰ οβετίη 8 
οὗ τπε [μεν τἰσαὶ Βίρἢῃ ρῥγίεβιϑ; δπά Ηιβ 
ϑοπβῆΐρ ρῥεϊεβίμοοά το ψϑίοῃ Ηδ ννδβ 
ἰπβιϊταϊεὰ Όν Δπ οδἢ ἰδ βεῖ ονεσ ἀρδίπϑι 
18ε βετινίος οὗ τῆδβῃ Ψ8Ο δά ἤγβι ἴο ὃς 
οἰεαηβεὰ ἔγοπιὶ τπεῖσ ον ἀεῆβεπηεπὶβ δ6- 
ἔρες θα του! πε ήεατὶ ῥη ΡΝ οἵ 

ε Ῥεορίε. ἴῃ ἴῃε νογὰβ κ' ν; 
ψ Ώεξη κατ᾽ ἐνιαντόν (χ. 1) τοεμν, Γρρί 
ὍὈεεη εχρεοιεά, ἃ ἀπο Υ ἢᾶ5 Ὀεθῃ 
[ουπά. ἴτ ννᾶβ οὐ ἴπε Πδὺ οἵ Αἴοπε- 
τηεηῖ, οπςα ἃ γεδ, ἴμδξ ἴῃς ἰρὮ Ρτίεβὲ 
οβετεά ἤγβὲ ἕοσ Πίπηβ6} δηά ἐπεη ἔοσ τῆς 
Ῥεορῖε, βεὲ ἰχ 7. ἈφοΟ Σά ΠΕΙ͂ν, 8ενεγδὶ 
᾿πίεγργείαγβ, δυο 88 Βίεεϊ, ἰυὐυπεσιαπη, 
Ῥανίάδβοῃ. δάορι ἴδε ἰἄεδα ἐμαὶ της νντίτες 
ὈΙεπάβ ἴῃ οπς νίενν πε ογάϊπασυν ἀδν 
βδοσίῆος δηὰ τῇς βαςιίῆςε οὗ ιῃς ἄδυ οὗ 
Αἰοπεπιοπῖ, ΟἸΠεῖβ ἀραΐη, 48 Ἡοΐπιδηῃ, 
Βεἰϊεσβοῦ, ΑἸ ογά, πιαϊπιαῖη δας τῆς 
Οβίτίοη οὗ καθ᾽ ἡμέραν βῇονΒ [δαὶ ἰξ 
Ἰοηρβ οὐἷν ἴο ὃς [ΟὨτίβ:}, ποῖ ἴο οἱ 

ἀρχιερεῖς, 80 ἰδέ τῆς δβεπίεπος τεδὶν 
Ταοᾶηβ: “οΟ δὰβ ποῖ πεεά ἄδυ ὈΥῪ 
ἄδγ, 88 ἴῃς πίρῃ ῥείεϑιβ πδὰ Ὑδᾶσ ὉΥ͂ 
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γεας", γεῖββ τεπάδιβ ἐῃ18 ἱπιεγργεῖδ- 
τίοη τόσα ργορϑῦϊα Ὀγ Ροϊπείηρ ουἕἱ μαὶ 
ἴῃς ψνοσάβ βᾶνα ἃ τείεσγεπος ἴὸ πάντοτε 
ζῶν εἰς τὸ ἐντυγχάνειν οὗ νεῖ. 25. ΗΒ 
ἱπιεσοαβδίοη 18 οοπεπυουβ, ἔτοπὶ ἀδΥ ἰὸ 
λυ, Ὀυξ ἱπ ογάεσ ἴο δοσοπιρ 88 ἰ Ης 
ἄοεβ ποὶ πεεὰ ἀδὺ ὧδΥ ἴο ρυτν 
Ηϊτηβεῖζ δηὰ σεπεν ΗΙ8 βδοσίῆςε. ΟΚ 
αἶβο ἴδε βενεὴ ἄδυβ᾽ ρυτβοδιίίοη οὗ τῆς 
Βίρῃ ῥγίεβε ου δηϊοσίῃρ δῖβ οθῇος, Εχοά. 
χχῖχ. 13.8. θυσίας ἀναφέρειν, ἃ 
Ῥῶγαβε γεβυϊῖηρ ἔγτοπὶ [Π6 σαγγγεηρ πῤ οἵ 
πα βδογζίῆςς ἰο ἴῃε ταϊβεά δἰίασ, δη!ὰ οὐἱν 
Ἰουπὰ ἴῃ Ἡεϊϊεηϊδβεὶς, ἰτεχυεπεῖν ἴῃ ΟΧΧ. 
ΤΠ ποῖα υὑδυᾶὶ ψογὰ ἴῃ [ἰδ Ερίβεϊα 
(Ὀνεηῖ, Ἐπι68 δηᾶ ἔγθαιε πεν ἰη 1,ΧΧ) 
8 προσφέρειν. “ἀναφέρειν ΡτΟΡΕΙΥ 
ἀεβογῦεβ (86 παϊπ δέεται δοιίοῃ δ τη 
τἰεβῖ, ἃ' ἃ προσφέρειν ἴῃς δοιίοη οὐ 88 

Ῥβετει (εν. ΙΗ 14, [6, νἱ. 33, 35), δὰῖ (ἢ: 
ἀϊ-εἰησείοη 18 ποῖ ορβϑεγνεὰ ὑπίνεγθδίν ; 
ἴδυ8 ἀναφέρειν 18 υδεὰ οὗ ἴῃ ρΘορῖς ([μεν. 
χνΐ. 5), δηὰ προσφέρειν οὗ τῆ ρῥτίεϑῖβ 
(μεν. χχί. 21)" (ν εβίοοι). πρότερον 
“«.«ἔπειτα, 148 ἴῃ ν. 3, “ΤΕΥ πχυδὲ 
Βτιδὲ οὔεν ἴοσ {πεπιβεῖνεβ, Ῥεσᾶυβε ΠΟΥ 
ΤΩΔΥῪ ποῖ Δρργοδιὴ ἀοὰ 5ἰπ-βίδίηθά ; [ΠῸῪ 
τασδὶ αἷδο οὔεσ ἔογ (ἢ6 ρεορὶς, δεοδιιβ8 
ΠΕ τὯΔΥ ποὶῖ ἱπίγοάυοβς ἃ ϑἰη-διαιπεᾶ 
Ῥεορῖςε ἴο αοᾶ" (ννγεῖββ). τοῦτο γὰρ 
ἐποίησεν . .. Τῇΐδ, ἐ.6.,) οἴετίηρ ἔοι 
τῆς βἴπβ οὗ 16 ρεορίς. Βυὲῖ ἴξ τηυβὲ 8 
Ῥογης ἰπ τχϊηά ἴπδὲ ἐΠ18 νυσίτεσ κδερβ ἱπ 
νίενν τπδὲ ΟἾγίϑε αἷβο δά ἃ ργεραγδιίίοῃ 
ἴον Ηἰβ ῥτίββιϊυ τι ἰβέγυ ἴθ τ 6 8:16 858 
τετηρίδιίοηβ δηὰ βυβετίηρβ Ης επάυτεά, 
νν. 7.10. ὙὮΣ επιρῃδβίβ ἰΒ οη ἐφάπα ἔ, 
ἴπ Τφοηιταϑὲ ἴο ἴπε καθ᾽ ἡμέραν, «πὰ 
ἴδε ρτουπὰ οὗ ἔπεα ἐφάπαξ 15 ρίνεῃ ἰπ 
ἑαντὸν ἀνενέγκας, δ8η οβεῦπα 
ΜΒΙΟ. ΌΥ δα παίυγε οὗ τῆς οαβ6 σου] 
ποῖ Ρ6 τερεδίεά, ἰχ. 27, 28, δηά νυ Ὡς ἢ 
ΌῪ ἰΐἰ8 Ψογῃ τεηδεγεά σερεϊτιτίοα βυρατ- 
βυουβΒ. ΤῊ Ϊβ ἀϊετεπος θεῦνδεη τῃ6 πεν 
Ῥτίε.- δηᾶ τῆς οἱά ἰβ υαβεὰ ὕροη {μεὶγ 
δββθηῖίδὶ ἀϊδγεπος οὗ παῖ στὰ, “"Εοσ ἴδ 
Ἰᾶνν ΔΡροὶπίβ 8δ8 ίρῇἢῃῃ ργίεβϑίβ τῶθβῃ ψνῇο 
δᾶνα ὑνεδκηθδβ," ΨΏΙΟΏ ΘΒρΘΟΙΔ ΠΥ ρῖνεβ 
1Π6 τεᾶβοη, 48 ἰπ ν. 3, ν᾽ ἡ δεν τῦδὲ 
βδοιϊῆος ἔοτ ἐμαπιβεῖνεβ. ἴῃ ν. 3 ἴδ8 
ΨΘΆΚΗε88 18 δβοσίδεά ἴὸ ἐῆα 84 Π1|6 βοῦγο: 
88 Ποῖα; {π6 Βὶρἢ ρῥγίεϑε 18 ἐξ ἀνθρώπων 
λαμβανόμενος. ἴπ ς. 5, ποννενετ, [ἢς ίαςξ 
τδδὲ ἐῆε Ὠἰ ἢ ῥτίββί ἰβ [ακβῃ ἔτοτῃ δπῃοηρ 
ταβῇ ἰβ ἰηιγοάμοςἃ ΤὨἰεΗ͂Υ ἕος τς βακα οὗ 
{Ππϑεγαιτίηρ Πἷβ βυτιρδίῃν: πεῖς ἰξ ἰβ ἰῃ- 
ττοάπσε! ἴῃ οοπίγαβε ἴὸ υἱόν οὗἩ ἴῃε πεχί 
οἴδυβε, ϊοἢ 18. ἰπ018 ταὶβθα ἰο ἃ πίρβεςγ 
τῆδη υπιαη ἀϊρηϊγ. Εογ παά (ἢϊ8 σοη- 
ἰταβ8ὲ ποῖ θβεη ἱπιεηάεά, τούς 'νου]ά δανα 
δεδη υϑεᾶ, ἀηὰ ποὶ ἀνθρώπους. Τῆε ἴδιν 
ΟὨΪΥ͂ τηδδ ῥχονί βίο ἔοσ ἐπε δρροϊηίσηεης 
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οὗ ρείεβιβ ΨΠῸ δά δυπίᾶηθ ΕΑ ΚΠ688: 
186 νοζά οὗ {με οδιίῇῃ (αἰγεδάν εχρίαἰπεά 
ἴῃ νν. 20-22), τῆς μετὰ τὸν νόμον, 
“ΜΟΙ [οδί ἢ -βινεα πη ρΡ} σᾶπὶς δἤἴοσ {Π6 
ἵανν," δηά ἐπεγείοσε βῃῆονεά πὶ πα 
Ἰὰνν πεεάεβά σγονίβαὶ δπὰ βυρρί επιεπεπρ 
[“Ῥεδεπὶ ροβιεσίοσα ἴῃ Ἰερίυ8 6886 ρεσ- 
ζεσείοτα'᾽ (ατοιι8)}]. 1 ταῖρῃε Βᾶνε ββδη 
ἀτρυεὰ πὶ πε [,ἂνν οοπιίηρ δῖε Μεὶ- 
οδιζεάεϊ ἱπιτοάυςεά 8Δη ἱπιρτονεά ῥγίβϑί- 
Βοοᾶ, [εἰ8 τπεγείοσε νγοσιἢ ψῃ11ε το ροΐπξ 
ουἱ τμδὲ {πε δἀοριίοη οὗ [ῃς Μεϊςῃίσεάεϊς 
Ῥτ ϑίῃοοά 85 ἴδε ἴγρε οἵ ἔπε Μεβϑίδηϊς 
ΨΜὰΒ βιιβεαυεηΐ ἴὸ τῆς [ζἅνν, δηὰ οοηβ6- 
4ΕΠΕΥ βυρεγβεάςά ἰτ. υἱὸν εἰς τὸν 
αἰῶνα τετελειωμένον [Δρροίηϊ8], 
“8 δ0ὴ Ψ»ὴΟ [45 δεξπ πηδᾶάβ ρεσγίεοϊ ἴος 
ανεῦ ". υἱὸν, ψίίπους τῆς δγίίοϊε, Ὀ6- 
οᾶυδα δἰϊεηζίοη ἰ8 οδ]ιεὰ τὸ ἴπε πδίυγε 
οὗ τὴ6 πᾶνν ῥσίεβῖ, 48 ἴῃ ἱ. :. “"ϑοη,᾽" 
ἴῃ τῇς [υ]168ὲ βθηβδθ, 845 ἀδϑβογίδεά ἰῃ ἱ. 
1-4, ἀπά ἰπ σοη ταδὶ ἰο ἀνθρώπους. Ης 
αἶϑο, πουρῇ ἃ ὅοη, θεοδπια πιδη, δηὰ 
νγ»Ὰ8 Ἔεχροβϑά τὸ δυϊηδῃ τετηριδίίοηβ, Ρας 
ῬΥ 1815 ὀχρογίεπος ννᾶ8 “ ρεζίεοϊεα ᾽᾽ 88 
οὖς Ῥχίεδι. ΟΣ νν. 7σ1ο. “ον ενὸσ 
Ῥοτίεοιε  " 5 ἀΐτεςο  ςοηϊταβιεὰ ἢ 
18 5ἰπῆωϊ γἱεϊάϊπρ ἴο ἱπῆγηαϊεν εχῃϊδίιεὰ 
γ ἴῃ 1μεντεῖςδ!] ῥγίεβιβ, δηὰ πγυβδὲ ἴμετα- 
ἴοταε ὃς τείεσσεά ἴὸ τηογαὶ ρεσίδοιϊηρ, 48 
εχρίαἰηεά ἴῃ οἤδρ. ν. ΤῊϊ5 ρεγίεοϊηββϑ 
Οὗ τῃεὲ ὅοπ ἰδ ςοπῆσπιεά δηὰ βεδίεὰ ὃν 
ΗΙ8 εχδιιδιίοη ; Ης ἰ8 ἔογ Ἔνεζ ρετγίεοϊβα 
ἴῃ τῆ6 56ηβθ, ἃ5 ατζοίίυβ βᾶυβ, “" υἕ πθο 
τηοστὶ πδς 0}18 δάἀνετγβὶβ βιιδήδοεαι ". ΟΥ΄ 
ἰχ. 27, 28. Τῆς ΑΕ. ἰγδηϑβϑδῖεβ “" σοηβε- 
οταϊβᾶ,᾽ ννὩϊοἢ Βανι ἄβοη ἀδηουηςαβ, τ ἢ 
ΑἸοσά, 48 “ δϊορεῖμεν ἴαϊβε ". Βυῖ ἢ ϊ8 
τιδηϑδιίοη δὶ ΔτῪ ταῖς βυρρεδβίβ [δι ἰΐ 18 
Ρετγίεσϊπεββ 88 οἂγ ῥσίεδι {πε νυσιτεῦ [88 
ἴῃ νίενν; δηᾶ τῆς υβὲ οὗ τελειόω ἰη [,δν. 
χχὶ, 1ὸ δηὰ οἵδε ρδββϑαρεβ σδηποίῖ ὃὉς 
τπυ8 ΠΙΡΏΕΥ δεῖ δβίάς. 

σβάρτεᾷ ΝἾἼΠ].--νν. 1-6, ΤΠε ἰάεα οὗ 
ΘΒ τί βι᾿ 8 ὑσεϑίποοά, πηεγεῖν βυρρεβιεὰ ἴῃ 
ἷ, 3, ΕΧΡΓΕΒΒΙΥ δηγπεὰ ἴῃ 11, 1:7, 8δᾶ8 
Ὀδεη ἔγοπι ἰν. 14 οηνναγάβ Ἔεηϊαγραά ὑροη 
δηὰ ΠΠυδιταῖϊθά. [{ ἢ48 θεθη βῆονπτι ἴῃδὲ 
ΟἸγίβε ἰβ ἃ ργίεβϑε, οδἱἱεὰ ὃν ἀοὰ το {πϊ8 
οΟΠῆσε δηά ρτοοϊδίπιεὰ ὉγῪ ἀοά 48 Ηἰϊζῃ 
ΡῬχγίεβὲ. ὙΤῶῇα βυρεσγίοσιυ οἵ Ηΐβ ογάθιβ 
88 θεἰοηρῖπε, ποῖ ἴο μὲ Πεγεάϊτασυ 
᾿Αδτζοηὶς "πε, δας ἃ8 θείη ρ "δίτεσ ἴῃς ογσάδθσ 
οἵ Μεϊοδίβεάδεκ,᾽" μδ8 αἷβο Ῥθεδϑη ἘἼχδιδιϊεά, 
Ῥαββίηρ. τὸν ἴτοη ἴῇς ρδβϑοη ἀπά 
αυδ!βοδιίοηβ οὐ ἐπε Ρχίεβε, τῆς δυῖΐδος 
Ῥγεοοβεάβ ἴῃ οἤδρ. νἱϊ. τὸ 1Πυβίγαῖα Ἠΐ8 
δΒιεδίπεββ 'τοπὶ ἃ Ἴοπδίἀδεγαιίίοη οὗ 188 
Ἔϊ δες οἵ Ηἰβ8 τηϊηϊβέγυ. [11 ἴδ ἰῃ ἤδεᾶάνθῃ 

6 ἰβ β8εδϊθά, ἃ τηϊηϊβίοσ οὗ ἴῃς τᾶ] 
(Δδοτηδοῖθ, ποῖ οὗ τἢδὲ ννῃίοΒ δά Ὀθεεη 
Ρἰϊομεά ΡΝ Μοβεβ ἃ8 δη ἱπῖδᾶρε δπὰ 
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ΨΙΠ1. 1. "ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ δὲ ἐπὶ τοῖς λεγομένοις, τοιοῦτον ἔχομεν 
ἵν: ΤῊ εἰ ἀρχιερέα, ὃς ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ τοῦ θρόνου τῆς μεγαλωσύνης ἐν τοῖς 

. 20, 6ἱ 
χι απ, εἰ αἰ! 4; Ερδ.1.20; Οοἱ. {τ 

ΒΥτηΌο] οἵ ἴι. ΤΠε ῥτίεϑιμῃοοά ἴὸ ψῃϊς ἢ 
(σά ςΔ]]εὰ Ηἰπιὶ »ιμδσέ ὍὯ6. ἃ Βεᾶνθη)ν 
ταϊηἰ βίγυ, ἴοσ ψεῖς Ηε οἡ εαγῃ Ης ννουἹὰ 
ποῖ Ἔνθ ὃς ἃ ρείεβδί, ποῖ ἴο βὰν ἃ Ηἰρᾷ 
Ῥχίεβι. Ηἰβ πιίηἰβῖγυ, ᾿μβεγείοτε, είς ἴῃ 
ἴηε πεᾶνεη οἱ εἰθιηδὶ σεδι ἰεβ, ἰ5 ἃ 
“ Βαίῖοσ τηἰηἰβίγυ," ἰπ δοοογάδηςς νἢ 
τῆς λοι ταὶ 6 ἴβ τηεάϊδιιηρ ἃ “ Ὀεῖίοσ 
σονευδης"". 

γες. 1. κεφάλαιον ἐπὶ τοῖς λεγομένοις, 
ποῖ, 48 ΑΟΥ̓., “Νον οἵ {πε τπϊπρ5 ψῃϊ ἢ 
ν 8 δᾶνε βροκεη τηϊ5 18 τῆς δυπὶ᾿ ((Λ, 
Οτοῖῖυβ 'ροϑὲ ἰοῦ ἀϊςῖα ἤδες εβῖο 
βυπηγηα ᾽}), ὃδυῖ ἢ ΕἸεϊά “Νον ἴο 
οἴοννὴ οὖς ῥγεβεηὶ ἀϊβοουγβε "ἡ ογ νΠΠ 
Ἐσεηά411] “Νον ἴο σσονη ψνΒαῖ ΜῈ ἅγε 
βαγίπᾳ ". κεφάλαιον ἰβΒ υβεά το ἀεποῖα 
εἰῖπες ἐλε σεπι, Δ8 οὐ πυιῆρεῖ δά ἀεὰ υρ 
ποτὰ δεῖον ἴοὸ ἴ86 ἀεαά οἵ τῃε οουτηη 
ψνἤεγε τὴς σγοβυ]ς ἰβ κεῖ ἄοννη, δηά ἴῃ τῃϊ8 
Βεπδε ἰΐ ἰδ πεῖς υπάεγβιοοὰ ὃγ Ετγδβηηαβ, 
Οαϊνίη δπά Α΄; οσ, ἐμὲ εἰς ῥοὶμὲ 88 
οἵ ἃ ςορε-ϑίοηε οἵ οδρίτδὶ οὗ ἃ ρι}1ᾶσ, 48 
ἴῃ Τμυςγά., νἱ. 6, λέγοντες ἄλλα τε 
πολλὰ καὶ κεφάλαιον, οἱ Συρακόσιοι, 
κιτιλ. Οἴδπεῖ Ἵχδιηρίεβ ἰη ΕἸἰεϊ 8 ΟΟΝ., 
τὸ ψδιςἢ δάά Ρ]υϊάσοῦ, θὲ Εάμε. Ῥπέν., 
8, ἕν πρῶτον καὶ μέσον καὶ τελευταῖον 
ἐν τούτοις κεφάλαιον ἀγωγὴ σπουδαία. 
ΤΒὶβ ἰαϊες βεπβῈὲ δίοης βδίίβῆεβ ἴῃς 
ΡτΙεβεηΐ ρᾶββᾶρε, ἀπά δἷβο ἄρτεεβ Ὀαῖίευ 
ἢ ἐπὶ τοῖς λεγομένοις ἔος ἐπὶ τηιβί 
Βεῖα δε ἸΔΚεὴ ἴῃ ἃ 4υδβί-ἰοοὰὶ βεῆβα, 88 
Μαυρῆδηῃ ρδγαρῆσγαβεβ “88 ἃ Ὄδρίϊδ] 
προ ἴδε (πίηρβ ννϊςἢ δῖα Ὀεὶπρ 5: ἀ-- 
8ἃ8 ἃ ἴδουρῆλ (ον ἴδοι) ἰοσπιὶπρς ἴπα 
Βεδάβίοπε οἵ τῇς δγρυπιεηῖ---ννε δὰ 
το". ΟΥ Τκε χνί. 26 καὶ ἐπὶ πᾶσι 
τούτοις. ὙΤμδί λεγομένοις ἰ5 π΄ ἴδ6 
ῬΙεϑεηΐ 8 πιδηϊεειὶγ πὸ οὐ͵εςϊίοη ἴο 
118 τεπάσσίησ. ὙΠπὲ αὔβεποα οἵ ἴδε 
δτιὶςὶε δείογε κεφάλ. ἀοε8 ποῖ ἰῆνοῖνε, 48 
Τυϑηεπιδπη βυρροβεβ,ῃδὶ τῆς νυγεσ τηεδῃ8 
“α τηδῖῃ Ῥοΐπι᾿" ἀπηοηρ Οἴπεσβ, ἴοσ βυο ἢ 
ννοτγάβ ἀο ποῖ ἰῃ βἰπλ δῦ διτυδιίομβ τεαυΐσγα 
18ς δγῖῖς]ε, ο΄. ̓ επηοβιῃ.,Ρ. 924, τεκμήριον 
δὲ τούτον. κεφάλαιον ἰδ πηοδὶ εδϑίΪν 
᾿οηδβίγυεά 8Δ5 ἃ ποπιίηδιίνε δρβοίαια (ολ, 
Βυϊκιπιᾶπη, Ρ. 381) ποῖ, 485 Βγυςε, “δῃ 
δεοςυϑαῖϊνε 'η δρροβίτίοη νυ {πε ἔο]ονν- 
ἰῃρ δεηϊοποε᾽᾽, τοιοῦτον ἔχομεν ἀρχιερέα 
Ὁ νι .80 ρτεδῖ ἃ Ηἰρῃ Ργίεβὲ πᾶνε να 
88 ἴοοῖ Ηἰβ βεαῖ (ογ, ἰβ δεῖ ἄοννῃ) οἱ 
τῆς τίρῃς μαπά οὗ ἴπθὸ ἴἤστοπε οὗ ἴδ6 
Μα]εβῖν ἰπ τε μεᾶνεηβ᾽". τοιοῦτον, ποῖ, 
845 Βδιγὰς δπὰ Βεηάδ!, " τεϊγοερεςεῖνε,᾽" 

Δ Πουρῇ 48 οοηιταβιςά ν ἢ τοιόσδε τΠἰ5 
18 18 ῥύόορδγ τηεαπίπρ; δυῖϊ πεῖς, 85 
Ἰτεαυ θη} ἴῃ οἸδββὶςβ ἰ ϑορῆ., Απέϊρ., ὅροι, 
λόγοις τοιούτοις οἷς σὺ μὴ τέρψει κλύων, 
πὰ Βεχηοβίῃ., Ὁ. 7.43, (οἱ]οννεὰ α'8ο ὈΥῪ 
ὥστε) ἰ' ἢπάβ [18 εχρίαπαῖίουθ ἰπ ὃς 
ἐκάθισεν [τοιοῦτον 'ννείδι παιυτ]ςἢ πίςδε 
τὰς κντιβ βοηάεγη νοτνναγιβ δῖ ἀδῃ 
ἀλββεῖὶὸς ἐσ ἀυιεγηάξη Ἐεϊδένβαιζ. Υν εἰ55.} 
ὙΠε ρτεδίπεββ οὐ ἴῆε Ηἰρῃ Ρείεβι ἰ5 
τηλπεβιθὰ ὃν τῆς ρμΐδος Ψψῆετε Ης 
ταϊπβίεσβ. Ηἰβ ρτεδίπεββ ἰ8 γενεαὶ δὰ ἴῃ 
δὶ βιτἰρς ἄυννη ἂὲ ἴῃς τρις παπὰ οὗ 
τῇδε Μαίεβι Ὺ ἴῃ ἴῃ6 ἤεᾶνεπβ. νεϑίςοις 
τη ηΚβ παῖ ἰῃς Ἰβουρῆι οὗ ἃ Ηἰρῇ Ῥγίεβι 
νΟ. .. δἾ» Κίπεξ 858 νν6}} ἂἃ5 ὑγίεβϑι 18 
οἰεαγὶν {πὸ Ρσοπιίηεπὶ τπουρῶϊ οὗ τῃε 
βεπίεηος Ὁ. Απὰ Μουϊίοη οὔ χ. 12 
ΒᾶγΒ: “ὙἼΠε νογάβ “βαί ἀονῃπ' (Ρ5. οχ. 
1), Δάά το ἴτε ῥτίεβεὶ ἱπιάρεσν παῖ οὗ 
Κη εν βίδις ". Βαυῖ υπάουδιςαϊγ ΚΝ εἰ85 
8 τί με ἴῃ βανίηρ “ Ὀυγοῦ ἄεη ΚεἰϊδιίνβαιΖ 
8011 πἰςδι δυΐ ἀϊε Κόπὶρ οπς Ἡδεγ οῃκεῖς 
ΟὨγίβεὶ πἰηρενίεβεη νετάεπ ". Τὴ 
ΜΤΙΟΙ τηεᾶπ8 το πιᾶρηίίν ΟἾγίβι᾽ 8 ῥτγίεδῖ- 
Βοοὰά ὉΥ τεπιίηάϊπρ Πἰβ8 τεαάδγβ ἐῃδῖ ἴἰ 185 
ἐχαγοϊβεὰ “ ἴῃ τῆ μεάνϑηβ᾽"; 248 ἢδ βΒΑΥ8 
ἴῃ ἰχ. 24 ἢῈ Πᾶ8 ρδββεά εἰς αὐτὸν τὸν 
οὐρανόν ἱπῖο ἤεᾶνεπ ἰἰβεῖξ, ἴδε νεῖῪ 
Ῥτέβεηςς οὗ ἀοὰ δηὰ εἴεγηδὶ γεδὶ ἴγ, ἴῃς 
υἱυπιαῖε, πίρμεθὲ ροββίδ]ς. Οἡ ἴδε 
Μογάβ οὐ. ποὶς ου ἱ. 3. ἐκάθισεν ἰΒ οοη- 
εἰἀετεὰ Ὁν Βυϊϊπιᾶπη ἴο ὃς οπε οἵ ἴμοβε 
Βοτίβίβ Ὡς ἢ βιδπά ἰὸς {πε ρεγίεοϊ (5ε 6 
δ18. ἱπδίγυςεῖνα σγοσηλγκβ οὐ ἔπε ἀνεγϑίοη 
ἴο {πε ρεγίεςι, Ογανι., Ρ. 1908) ; θὰ τη 15 
ΙΩΔΥ Ὁς ἀουριεά, 85 ἴα διττἰηρ ἰ8β ποὶ 
τηεηιϊοηθα 485 ἴῃς Ρεσπιαπεηὶ διιτυάς, 
Ῥυΐ πηετεῖν 88 βιιρρεδβιίηρ ἴπ6 δχδϊϊδιίοη 
οὗ {δε ΗἸρᾺ Ρτίεβι, δπά τῇς ἤπδι τυ οἵ 
Ηὶϊβ ρυτίβοαιίοπ οὗ 5ϊπη8, δ5β ἴῃ ἱ. 3. 
Αὐρυβιίηε, δὲ Εϊάε εἰ τγνιδοῖο, 7, νᾶ 8 

δἰπεῖ μα βυρρεβιεᾶ Δπιπγοροπιογρ 5πὶ 
οἵ τῆς 'νοτάβ “ δἰτεῖἢ δὲ τε τίρῃϊ πδηὰ ᾿᾿ 
δηὰ βδγ8 " αὐ ἀεχέγαπε ἰητε]}]ρεπάῃπι εβὲ 
ἀϊοϊυπη 6586, ἰῃ δυσηπια δοδιιιιιάϊης, υδὶ 
Ἰυβειῖα εἴ ρᾶχ εἱ ραυάϊυπι εβὶ", Ηδετχε, 
οννανεσ, ἰξ 18 σδῖμεσ Ὁ γίβι᾿ β "πα)έσέγν 

τηδι ἰβ βδυρρεδίεὰ, ἀπά δβ Ῥεάγβοῃ οὔ {Π15 
οἴδυδε οὗ τπε Οτεεά βαυβ, "" Τῆς Ὀεϊεῖ οὗ 
ΘΟ γίβι᾽ 8 ρ]ογίουβ βεββίοῃ ἰ8 πιοϑὲ πθοθδ- 
ΒΆΓΥ ἰπ τεβρεοὶ οὗ ἰἣς ἱπιπηεάϊδτε σοηβε- 
αυεῆος ψὩϊοἢ ἰβ ἢίβ τηοϑὶ ρτδοίουβ 
ἱπιίδγοθββίοῃ, ̓  σδίθου Ὧϊ8 αυαΐηρ ἰηίοτ- 
ςεββίοη. Οὐ. Ηοοκεσ, Βοοῖκ Ν., οἤδρ. 
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οὐρανοῖς, 2. " τῶν ἁγίων λειτουργὸς, καὶ τῆς σκηνῆς τῆς ἀληθινῆς, " ἴχ. 8. ταν 
ἣν ἔπηξεν ὁ Κύριος, καὶ 1 οὐκ ἄνθρωπος. 3. “ πᾶς γὰρ ἀρχιερεὺς εἰς ΠῊΝ 
τὸ προσφέρειν δῶρά τε καὶ θυσίας καθίσταται - ὅθεν ἀναγκαῖον ἔχειν. 5 

Ερᾷϑ. 

τι καὶ τοῦτον ὃ προσενέγκῃ. 4. εἰ μὲν γὰρ 3 ἦν ἐπὶ γῆς, οὐδ᾽ ἂν ἦν 
ἱερεὺς, ὄντων τῶν ἱερέων ὃ τῶν προσφερόντων κατὰ τὸν νόμον τὰ δῶρα, 

ΤΑΞΕΚΕΡ, ἢ, νρ.,» Οορῖ., ἰπβεσῖ και ; ΜΒΌ "Ἔ" 17, ἅ, ε, ομἶξ και, 
3ΤΙΚ. ἴῃ ΓΟΕΚΙ, ϑυχγρ, στη. ; ουν ἴῃ ΦΑΒΌῬὈ, 17, 73, 80, 137, ἃ, 6, ἴ, νᾷ. 
5ΤῸΚ, ἴῃ ΘΕ ΚΙ, ϑυγῦῖ, ΟἾγγβ.; ΦΑΒΌΡΕῬ, 17, 73, 137, 4, 6, ἦ, νρ. οπιῖε των 

ιερεων. 

γε. .. τῶν ἁγίων λειτουργὸς 
“0... “ἃ τλϊηϊβίεγ οὗ ἴῃς [{π||6] Βοῖὶν ρίδςβ 
δηὰ οὗ ἴδε ἴσῃ τδρογηδοῖὶς νὩῖοἢ τῃ6 
Τοτά ρἱτομεά, ποὲ πιδη". τῶν ἁγίων 
ποῖ Ξξξ τῶν ἡγιασμένων 48 (Ξουπγεηῖμ8 
ττδηβὶδῖθβ, θυϊ 28 ἴῃ ἰχ. 8, 12, 25; χ. 19; 
ΧΙ, ΙῚ τε ἅγια ἁγίων οὗ ἰχ. 3. [πη ἴχ. 
2, 3, ἴδε ουἵες μαζί οὗἩ ἐπα ᾿δϑεγηδοὶς 18 
οϑ]]εὰ ἅγια, ἐπε ἱπηοσ ἅγια ἁγίων, δυὶ 
νεῖ. 8 ἰδ σοποϊ υϑῖνε ὑγοοῦ ἴμδὶ ἅγια νἱἢ- 
ουὗἱ δἀάϊιίοη ννᾶβ υϑεᾶὰ ἴοσ ἴῃ6 δΒοϊἰεβὲ 
Ρίαςε. λειτονργὸς ο΄, ποῖε οῃ 1. 14. 
καὶ τῆς σκηνῆς τῆς ἀληθινῆς, ἴῃς ἰά6Δ], 
δητὶ τλϑογηδοῖς ; ἀληθ. υϑεά 88 ἰῃ 
ἴδε ἰουτί ροβρεῖ ἴω οοηίγαβε ποῖ (ο ψνμδὶ 
15 ἴαϊβε, Ὀὰϊ το ψμδὲ ἰ8 βυτῃθο σαὶ. [{ ἴ8 
ἴο ῬῈ ἰάκεη ἢ ἁγίων 45 γνε}1] 48 ἢ 
σκηνῆς. ΟΥ̓ ΒΙεεῖκ ; δηὰ β6ὲ ἴχ. τσ, τῆς 
μείζονος καὶ τελειοτέρας σκηνῆς οὐ χει- 
ροποιήτον, ὙΏΪΟΣ 15 ἴῃ6 εαυϊναίεπε οὗὨ 
188 οἴαυβε δὐάδεὰ ἤεῖθ, ἣν ἔπηξεν ὃ 
Κύριος, οὐκ ἄνθρωπος. ὅεε α'ὁ0 Ματκ 
χίν, 58 δῃά ἰἢς βιυι κίηρ νγογὰβ οἵ ΝΥ ἰβάοστῃ 
ἶχ. 8. [πη ἃ ἀϊβεσθηὶ βεῆβε ἰῇ Νυχρ. 
χχίν. 6, ὡσεὶ σκηναὶ ἃς ἔπηξε Κύριος. 
᾿Αοοοτγάϊηρ ἴο ἔπε δέτἢ νεσβε, πλδη οἰ τοποά 
ἃ ἰΔθεγπδοῖα ΨὨΪΟὮ νν88 ἃ βῃαάον οὗ [88 
ἴτε, ἀπά τῆ6 νεῖν ψογάβ ἴῃ ΨΜΏΪΟΒ γ88 
υἱξετεᾶ ἴ[ΠῈ οοπιπηδηα 50 ἴο ὅο, τηΐρδὲ 
δᾶνε τεγηϊπ δά ἴῃς ρβεορὶε ἴδ ἴπεγα ννδβ 
ἃ Βυτθο]ῖς δηᾶ ἃ ἰσὰς (Δρεγηδοῖς. 

ες. 3. πᾶς γὰρ ἀρχιερεὺς. . . . 
“ἙἘῸγ Ἄνεῖν Ηἰρἢ ἔίδοε 18 Δρροϊηιθᾶ ἴογ 
τε οὔετίῃ οὗ οἰ β δπὰ βδοζίβοεβ, δηὰ 
τηογείοσε ἰδ 88 πεοδββασυ [ῃδι [18 τηδῃ 
αἶϑο πανς βοπηδιβίπρ ἴο οεσγ᾽", Τμδῖ 
ΟἈγῖβε ἰβ ἴῃ μββάνβη ἃ8 ἃ λειτονργός, 88 
80 δοῖϊνα πλϊη ἰδία ἴῃ ΠΟΙ͂Υ τπιηρθ, ἴδ 
διονοά ὉῪ ἴπ6 υπίνεγβαὶ ἰανν, [δὲ Ἔν τ 

ἵφῃ Ῥείεβε ἰβ δρροϊηϊεά ἴο οϊεσ σίββ ἀπά 
βδοσσεβ. Οσίβὲ ἰ8 ποῖ 1ά1]ε ἰπ ἤδβᾶάνεῃ, 
Ῥυς Ῥεΐπρ ἵδεῖε δ8 Ηἰρῇῃ Ῥσγίει Ης πυβὲ 
Ῥε οὔετίπᾳ βοπιειπίηρ ; παῖ [πα ἴ8, Ηδ 
885 τοϊὰ ὰ8 ἐπ νὶϊ, 27, θὰϊ ποτα πὸ 6πὶ- 
μι δ8ἰ8 ἰβ ου ἴδς τολαέ, Ῥυξ πιαγεῖν οἡ ἴΠ6 
δοῖ παι Ης πιυδὶ θὲ οἤδετίπρ' βοτμεϊίπρ, 
ταυβὶ δ6 δοιϊίνεῖϊυ πὶ ἰβίετίηρ ἴθ μεάνθη 
88 ἃ λειτουργός. [Βτυςε ἐπετγεΐογε ονεσ- 
Ἰοοῖβ νἱϊ. 27 ἴῃ 8 ἱπιεγργαίδεοη : “ Ηδβ 

ΝΟΣ. ἵν. 

8 ςοπίεπε ἔοσ ἴῃς ργεβεηΐ ἴο ἴσον ουΐ 
τῆς τεπλασί : "ΤὨϊβ τῆδῃ τηυβὲ μάνα βοῖλδ- 
τίη ἴο οβεσ, δηά τὸ [ἰβᾶνε μἰβ τεδάδγβ 
ἴοτ ἃ ΜΜΏ16 ἴο ρυΖΖῖίε ονεσ ἔπε αιιαδβιίοη, 
ναι ἰβ 1} ΜΝ ἀναγκαῖον δοπὶς 
πᾶνε υπάετβιοοά ἦν ταῖβεσ τπδη ἐστὶ 
“Ὥρδοοββα δι Πάρε αυοᾶ οβεττεῖ " 
(ΒεζΖβ) ἐο!]οννεά Ὁν νΝν εβίςοιὶ, εἴο., ου [868 
δτουπὰ {παῖ τῆς τείεσγεποα ἰ8 ἴὸ οὖς 1νογά᾿Β 
Ῥγεβεηϊδιίίοη ἴο της Εδιδεσ οἵ Ηἰβ Πηϊβῃϑᾶ 
βδοιίῆςε. Βυῖ ἰξ ἰβ Ὀεϊΐεσ ἴο ρῖνε ἴῃς 
ννοσὰ ἃ τηθγεῖν ἰορίοϑὶ δηά βϑιυδ)εοῖίνε 
ἕοτοε ; ἴδ ἰβ ἃ πεοαεββασυ ἱπέεσεηος ἐδδὶ 
1818 τηδη, εἰς. Βεδίπά δπὰ ὈῬεγοηά (ἢϊ8 
11ὲ8 πο ἄουδι {πε γεΐεγεηοα τὸ ΟΠ γίβι᾿ 8 
βδοσίῆοε. Α5 {πε Ηἰ βρῇ Ρχίεβδι οουἹὰ ποῖ 
δηΐοσ ἱπῖο ἔπ Ηο]εβὲ πἱῖπους τς Ὀ]οοά 
οἵ τδε νἱςεἰπι (1χ. νἱϊ.)}, 80 τηδὲ [688 
δοοοτρ ἰδ ἢ Ηἰβ ργίεβιν οἷος Ὁν οἤετίηρ 
Ηἱ8 οὐγηὴ δοοὰ (ἰχ. τοὶ. ΕἘος τῆς νογάβ 
οὗ ἴδ6 ἰοσπηεσ ρᾶγῖ οὗ ἴπ6 νεῦβε 866 ποῖβ 
οἱ νἱ. 1. 
γε. 4. εἰ μὲν οὖν ἐπὶ γῆς . . . “Αηὰ 

ἰπάεεά 5 δε ψεῖα οἡ εὐγίῃ ΗδἜ ψουἱά 
ποῖ ὄνβὴ ὃς ἃ ῥτγίεβί, βίπςε ἴΠπεγε δε ἴ[ῃοβα 
ΨὯο δοοοσάϊπρ ἴο ἰανν οὔεσ ἴῃς γρδβ᾽". 
μὲν οὖν -- εἰ αυίϊάετῃ (Πενατίιι8, Ῥ. 125) 
οζ, ἰξ τηῖὶσῃς θὲ τεηάδεγοὰ “1 ποννάνε,᾽ 
δεε Ηεγηιδηηβ Μέρεγ, Ὁ. 442. Μαυρῆδη 
ΒΔΥΒ: “ΤΕ οὖν ἰ8 (48 8141) ἐπὶ ἀεοογά- 
αποθ τοἱέκξ ἐπε αδουθ εἰαίφοηιεέ ; Ὦδτα, 
πατηεῖν, ἴπαὶ Ης νιησέ καῦό Ξςοηισέλίηρ ἰο 
οἵεν". Τῆς δροάοβίβ ἴῃ νεῖ. 6, νυνι δε. 

6 ἃ, δηΐ 8, ρίνεη οἵ αββυτηε 88 
Αἰτεδν ργονεάᾶ τπδὲ ΟἸγίβὲ ἰ8 ουὺγ ΗΙῚΡὮΏ 
Ῥχίαβε, ἴξ τησβὲ Ὀ6 ἴῃ Ἡκξανεη Ης δχοῖ- 
οἶβεβ Ηἰβ πλϊηἰβίγυ, ἴοσ 1 Ης ννεῖς οἡ 
εαζίῃ, Ηε νουμά ποῖ ὄβνεὴ δὲ ἃ ρῥτίεβί, ποῖ 
ἴο 88 Υ, 4 Ηἰρῇ Ῥχγίεβϑί. [4.8 ΒΙ θεῖ 848 ἰΐ, 
ἍοΥ ννῦτάε ηἰςῆς εἰητηδὶ Ῥχίθβίοσ βαίῃ,--- 
βεδοδυνεῖρε ἄδπη Ηοδε ρῥτίεβίεσ".1 Ηδ 
οουἱά ποῖ ὃς ἃ ρῥτίεϑι, θδοδιβε ἴῃς ργίββεν 
ΟΠος οπ διῇ ἰ8β αἰγεδάν Ἀ11εὲἅ, Ὅς 
ἴα [κατὰ νόμον], νὨϊοΝ οαπ ποῖ δὲ 
ἱπιεγίεσεὰ πῃ, ζεραϊαῖοα 411 ταὶ Ἄοοη- 
σεσηβ ἴῃς φαγί ν ρυθβιποοά (νἱΐ. 12), ἀπά 
γῪ [18 ἴὰνν Ηϊςε ἰβ ἐχοϊυδεὰ ἔγοπὶ ῥγί αβεν 
οἵδος, ποῖ δείηρ οὗ τς {τῖρε οὗ 1.δν] 
(νἱϊ. 14). τὰ δῶρα “τε ρ»'ἤδ᾽" δυγίδες 
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ἀχ.:; 
Εχοά. 

Αςι5 
44: 6οἱ. φησι, “ ποιήσῃς πάντα κατὰ τὸν τύπον τὸν δειχθέντα σοι ἐν τῷ 
ἱϊ. 17. 

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥ͂Σ ΜΠ. 

5. “ οἵτινες ὑποδείγματι καὶ σκιᾷ λατρεύουσι τῶν ἐπουρανίων, καθὼς 
χαν. 40 κεχρημάτισται Μωσῆς μέλλων ἐπιτελεῖν τὴν σκηνὴν, “Ὅρα, γάρ 

τῷ 

ΤῸ Κ. ἴῃ ταϊηυβου 68 ; ποιησεις ἴῃ ΦΑΒΌΕΚΙΡ. 

εἰλρμδβίδεβ ἴῃς τρογουβ ργαβογι ριίοηβ οὗ 
τῆς ἴᾶν. Τῆς δὔϑεπος οἵ (ἢ ατιοϊα 
Ῥεΐογε νόμον Ὧοε8 ποῖ πεςεβϑβίϊδϊε που 
ἴς βυρχρεδβί8 τε ἰγαπϑἰδιίοη “ δοοογάϊησ 
τὸ ἴανν ᾽". 

Ψψεῖ. 5. οἵτινες ὑποδείγματι . .. 
αἰ ῥγίεβίβ 0 βεῖνε 8 ϑβϑυρρεϑιίίοη δηά 
βῃῆδάον οὗ ἴμε πελνθηΐν τη ρ8, ἐνεῖ 88 
Μοβεβ τβεη αὐουϊ ἴο τηᾶλίκς ἴπ6 ἰδῦετ- 
πδοῖς ννὰᾶβ δάἀπηοηϊβῃβα, ἴοσ "8εςε, Ηβ 
δᾶγβ, "τπδὶ ἴδοι τηᾶία 411 πη σε δέϊτες ἴδ 6 
Ῥαίζοσῃ βῆονι ἴδες ἱπ ἴῆε Μουπι’᾿", 
οἵτινες ὙἿ [18 υβυδὶ οἱδβοι γίηζ δηᾶ 
οἰδιατγαςιϊεσιβίηρ ταἔδσεηος, τί εβδίβ ἀϊβείῃ- 
ξυϊδμιεά ὉΥ ἴδε ἕδος τθδὲ ἴμεν βεῖνε ἃ 
δῃδάον. λατρεύουσιν, οτίρίηΔ}}ν 
ἴο ψοῦκ ἕο ἢϊγε, ἔἴἴοπι λάτρις, ὦ 
λὐνεὰ ςεγυαπὲ (ϑορῇ., Τγαεῖ., 70, εἰς.), 
Ῥιῖ υδοὰ εβρεςίδ!ν ἰπῃ οἱ ββίοβ, υΧΧ, δηὰ 
Ν.Τ. οἵὗἁ βεενίοε οἵ Οοά. [τε ἰβ ζο]οννεᾶ 
ὃν τὰς ἀδῖνε οἵ Ὡς ρεΐβοῃ βεγνεὰ (8668 
τε) Ηςρ. ἰχ. 14, χίί. 28, δηὰ χίϊἷ, τὸ 
ἃ8 Ὦετε οἷ τῇ σκηνῇ λατρεύοντες. ὕπο- 
δείγματι, ἘΝ πίκπμδ τοῖθβ, ὑπό- 
δειγμα- οὐδὲ τοῦτο ὀρθῶ ." 
περάδειγμα λέγε. Το νἢϊοῖ; Ευϊμετιίοτά 
δἀὰάβ, “Ἰη Αἰἰς ὑποδείκννμι ννᾶ8 δνες 
υδεά εχοερὶ ἴῃ [8 πδίυγαὶ βεηβς οὗ ςἄοιν 
ὃν ἐνιῤ᾿ἰεαέδοπ; Ὀὰϊ ἴῃ Ἡετοάοιυβ δπά 

ἜπορὮοῃ ἰξ δἰ χη ῆεβ ἐο "παγὰ ομέ, :εἱ ἃ 
αέέεγα". ΤΠε πιεληίηρ οἵ ὑπόδειγμα 
Δοοοσάϊηρσν ἰδ "ἃ βρη βυρρεβεῖννε οὗ 
ΔηγεΠίηρ,᾽᾿" “ἃ ἀεἰ!πεδιίοη," “ οὐμίης,᾽" 
Ῥειῦδρ8 “ βυρρεβιίοη " νου] βαιβέν τῆς 
Ῥτγεβεηῖΐ ρ: σκιᾷ, “δὴ δάιιηῦγα- 
τίοη οὗ ἃ ταν ΒΙσἢ ἰξ ἄοεβ ποὶ δπ}- 
Ὀοάν" (ναυρμαπ). Α ββδάον 885 ῶὸ 
βυδδίδπος ἴῃ ἰἰ8εῖξ, πο ἱπάερεηάεηϊ ἐχ- 
ἰβίδποα. [1ξ πλεσεὶν ψῖνεβ δββυγδηος ἔπδὲ 
ἴδετε ἰ8 ἃ γεᾶλ! εν ἴο οαϑὲ ἴξ, Ὀυς (861 8 
ποιδίηρ 8ο]ὰ οἵ τεα]. 80 ἴῃ ταρεγηδοὶς 
ἂνς ἀββυγαηςς οὗ δε εχίδίθηςε οὗ ἃ τοδὶ 
6] Πρ οἱ αοά τὶς ἢ ἰἴ86 17 ννὯ8 ποῖ. 
Ολ χ. τ, δηιὰ Οοἱ. ἰΐ, 7. τῶν ἐπουρ- 
ανίων, 88 'π ἰχ. 23 τὰ ίγματα τῶν 
ἐν τοῖς οὐρανοῖς . . . αὐτὰ δὲ τὰ ἐπου- 
ράνια, πεανεην τδίηρβ, ἰπ ἃ οοπιργεβεη- 
εἷνες δεῆβε. καθὼς κεχρημάτι- 
σται .. .. καθὼς, ἰ.5. τῇς ἀεδβοτὶριίοπ 
οἵ ἴῃς Μοβαὶς δρεγπδοῖς δ8 ἃ βῃδάον οὗ 
τῆς Βαδνεηϊν δοοοσάβ τυ ἴῃς ἀϊτεςείοπϑ 
ξίνεη ἴο Μοβεβ ἱπ ἰξβ Ἵγεοϊΐοη, κεχ- 
ρημάτισται, χρηματίζω (ἔσοαπι 
χρῆμα) οτίρίπα!ν πιθᾶπβ “ἴο ἰγδηβδοῖ 
Ὀυδίῃςε88,᾽" “το δάνί8βε "οὐ “είνε δῆβινεσ 

ἴο ἴποβϑς Δδἰκίπρ δάνίοε"; Βεπος “"ἴο ρῖνε 
ἃ τεβροπβς ἴὸ ἴῆοβε ΨῆῸ οοπβαϊς ἃπ 
ογδοῖςε "; τεη, ἀγτορρίῃρ 411 τείδεγεπος ἴο 
ἃ ἴοτεροίηρ οοπδυϊϊδιίοη, ἰξ πιεᾶπβ “1ὸ 
Εἶνε ἃ ἀϊνίης σοτηπιαηὰ ̓" ἀπά ἴῃ ραϑββῖνε 
ἴο ὃς οοτηπιδπάεᾶ; δες Τθᾶγεσ. Τῆς 
Ῥεζίεςξ ἔδηβε ἰβ εχρίαϊπεὰ ὃν Ὠεἰϊεσϑοῖ 
τδυ8: “85 ἴῆου Μοεεβ μαβϑί γεςεϊνεὰ (ἴπ 
ους ϑεείρτατει τῆς ἀϊνίης ἱπ)ιπποίίοη 
ὙΒΙΟΠ ννὲ 581}}} τεδὰ {μετο)". Βυῖ οἷ, 
τίου, Μ, απὰ Τ᾿, 824. ἐπιτελεῖν, ποῖ, 

ἴο οοπηρίεῖα ψνηδὶ ννῶ8 αἰγεδλάυν πα; 
δυῖ ἴο τεαῖῖϑε νῃδὲ γᾶϑ ἀεϊετιηϊπεὰ ὈΥῪ 
αοά; ο΄, Νυπι. χχίϊ!. 23, αηὰ Ηρ. ἰχ. 6; 
80 ἴπδὲ ἐξ τηῖρῃς ὃς τεηδετεά “τὸ Ὀτίης 
ἱπῖο θείη ". Ὅρα γ ν... ἢε 
ποῦν οἰίε8 τε δυϊποειϊατῖνα ἱη]αποῖίοι 
τείειτεδ ἰοὸ δηὰ νυν ϊοῃ ἀειοτγηίπεβ τμδι 
τς δΑγΙΠΙΥ τλϑογηδοῖες ννᾶβ ὈυΣ ἃ ΟΟΡῪ 
οἵ ἴῃς πεᾶνεηῖγ. γάρ οἵ οουζβε Ὀεϊοπ 8 
ἴο {πε νυτίτες, ποὲ ἴο τδὲ ᾳυοιδιίοη, ἀπά 
συ μᾶ8 ἔος τς ποιγϊπδεϊνα εἰς Θεός 
ἱπιρ!ϊεὰ ἰπ κεχρημάτισται. ποιήσεις. 
“0 Ὑ7δεὲ ψογάβ ἂγὲ αυοϊεὰ τοὶ Ἐχοά. 
Χχχν. ἦν (ρἀδίης πάντα διὰ δυῤβεϊϊταϊπ 
δειχθέντα ἴοτ δεδειγμένον) ἃπὰ ἃτε ἃ 
Ἰέῖογαὶ τη ἀοσίηρς οὗ ἴς Ηεῦτεν,, 8ο τπδῖ 
ποίπίηρ σᾶη δὲ ραϊπεγεά ἔγοπι ἔμθαὶ τα- 
βϑτάϊηρς Ν.Τ. ὑβᾶρε. Τδε ἔστυτε ἱπάϊο- 
εἶνε δεῖηρ τε αιΐγ υϑεοὰ 28 ἃ ἴεραὶ ἱπ)- 
Ῥεγαῖίνε (Δῃ υποϊδεβϑίς υϑᾶσε) ἰΐ παῖυτ- 
ΑἸ οσουτβ ἢεῖε. κατὰ τὸν τύπον, 
ἃ βίδῃῃρ οἵ ἱπιργεβϑίοπ (τύπτειν) βίγυςκ 
ποῖὰ ἃ ἀϊε οἵ δεδὶ; πεηςς, ἃ ἤρυτα, 
ἀγαῖ, βικείςβ, ος ραϊζοσῃ. ον οἵ ἰῃ 
ννρδῖ ἔογτπὶ {π|8 ψγᾶ8 Ἴοπιτηυηίςαϊε ἃ ἴο 
ἴῃς τηϊπᾶ οἵ Μοβεβ ψὲ ἀο ποῖ Κκπονν.- 
“Ἶὴ τὲ Μουηι," ἐ.4., ἱπ ϑἰπαὶ νῆεγε 
Μοβαβ σειίγεά ἔοσ οοπιπιαηίοη ν Οοά, 
Β6 Ῥσορδθὶυ ροπάεγεὰ ἴῃς πεεὰβ οὗ τ86 
Ῥεορῖς ἴο βιυς ἢ ξοοά ρυτροδε (πᾶὶ ἔγοσὶ 
βυρρεβιίοπα τεοεϊνεά ἰπ ἔ, ἑορεῖδεσ 
στὰ ΗΘ οὐγη ἀϊνίπεῖν κοϊαεὰ οοποερ- 
οπβ, μα ννᾶβ δϑϊε ἴο οοπίγινα ἔδε τδῦεσ- 
πος δπὰ ἰ(8 ογάϊηδησεθβ οὗ νγογβϑίρ. 1ἰ 
ἰδ δἰ8 βρίτίἐδὶ ἰπβίρῃι ἀπά μἷ8 δπειςίρα- 
τἴοπ οὗἩ πἰβ ρεορὶο᾽β Ψψαπῖίβ Ψῃϊο ρινα 
διίτι δ υπίχφυς Ρἷδοε ἴῃ Ὠἰδέοτγ. Απά ἰξ 
ἰδ ὈΟΙΒ το τς δηά τὸ ἀείγασε ἔγοπι δἰ8 
Ἐδίῃ 688 ἴο 84Υ̓ ΨἸΒ δοόπης οὗ ἴῃς ΕΔΌΡΙ 5 
ἔμ ϑοδοείζεη) ἴμδὲ τηοάεἶβ οἵ τῇς Ατὶκ 
δηά τῆς οδη] ἐβεϊοῖς δηὰ ἴῃς οἶδεν εαυΐϊρ- 
ταεηῖ ἀεβοεηεᾶ ἔγοπὶ ἤοᾶνεη, ἀπά (δὶ 
αδείεϊ ἰπ ἃ νγοσϊκυηδηβ ἄρζοη βῃπονεὰ 
δΒὶπι δον ἴο τεργοάυος τἢς τις ε8 δῆοννῃ. 
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ει 6. νυνὶ δὲ διαφορωτέρας τέτευχε ' λειτουργίας, ὅσῳ καὶ ε νυἱῖ. “2: 2 

κρείττονός ἐστι διαθήκης μεσίτης, ἥτις ἐπὶ κρείττοσιν ἐπαγγελίαις 
Ὁος.ὑἶ.6. 

ἐκείνη ἦν ἄμεμπτος, οὐκ ἂν 

᾿πέτενχε ἢ ΦΟΒΌΞΕ,; τετυχε ἢ ΑΘ ΚΙ, 80, 116; τετυχῆκεν ψγἰτῃ Ῥ, 17. 
Με ἰτοι ρῖνεβ τετυχηκα 48 ἴῃε Ἡοπιετίς ἔοση, τετευχα Ατῖβί. απὰ Ὀειηοβεῆ. ; τετυχα 
Βαζε δπά ἰπ Ὀἱοά,, “δῖα ἢ οοστοςῖ"". 

γες. 6. νυνὶ δὲ... “Βιυΐ, 48 ἴξ ἰδ, 
Ηςε Βδῖδ οδιδίποά ἃ πῖογε ἐχοο!!οπὶ τχΐη- 
ἰβῖσυ, ΌῪ πονν πιο Ηδ ἰ5 αἷβο τηεάϊαιοσ ἡ 
οὗ ἃ δεῖζεσ οονεπδηὶ, Ψῃϊοῦ μᾶ8 δεεη 
επδοῖϊθα ὕροη Ὀεξίεσ ργοσηῖβεβ.᾽" νυνὶ δὲ, 
ἐ.ε., δ ποῖ Ῥείηρ οὐ εαγίῃ, ἰῃς δὲ 
ξρίπθηξ ΒΑοΚ το μὲν ἰπ νεῖ. 4. Ἐὸτ νυνὶ 

ἴῃ 118 ἑορίεαὶ ϑἰροηίβοδηςε, ς΄. ἰχ. 26; 
χί. τό; σ ὥς χῖὶν. 20; Ατῖβι. έλίος, 1. 
ἷν.4. διαφορωτέρας λειτουργ- 
ία ς, πιοτε ἐχοεϊ θη, Δ8 ννμδὲ ἰβ Βεάανθηὶν 
ΟΣ τᾶ] ἰβ πιοζς Ἄχοεϊϊεηὶ ἵδη ὑμδὶ ἰ8 
Θλτδν δὰ βυτηροϊο. ὅσῳ καὶκρείτ- 
τονός ἐστιν διαθήκης μεσ- 
ίτης, ἴδε τηϊηϊβιγυν δείηρ ἃ ρατί οὗ τ88 
ψοτὶς οὗ τηεάϊδείηρ ἴῃς Ὀεῖζες οονεηδηῖ, 
ἰξ πιυβὲ ρασγιοίραία ἴῃ ἔπε βυρεγίοσ ἐχοεὶ- 
ἸΙεποε οὗ ἴδε οονεπαπί. Απά {δε βυρετὶ- 
οτεν οὗ ἴπεῈ οονεπαηὶ οοπβίβιβ ἰῃ ταΐβ, 
τας τ δ48 Ῥδεη ἰερα!ν Ὀαβεά οἡ Ὀείζεγ 
Ῥτοζηΐβεβ. Ηδά Ῥδυἱΐ βο οοπηεοϊεα ἴῃς ἰδνν 
ἀπά (πε ργοηγίϑεβ, ἃ υΐρ τηῖσς μαννα Ὀδεη 
ΒΡ ; δαῖ {π΄|8 τυτῖζασ ᾽66ὲ8 νενομ. ἴῃ 
118 ογάϊηαγυ βεῆβα νοις Δηγ δἰ δίοῃ ἴοὸ 
[15 εἰστωοΐορυ. νμαὶ {βεβεὲ “Ῥεῖξες 
Ῥτοηλβεβ᾽"᾿ Δ1Ὲ δε βπονβ ἱπ νν. 8-12. 
ἥτις ἱπιτοάυςεβ τς εχρίδπδιίίοη οὗ [δ 
κρείττονος, αἰτπηοδί οαυϊνα!επὶ (Ο “ἴηΔ8- 
τους ἢ 88 [1 48 Ῥεεῃ, εἴς." ὙτΤᾷβε μεσίτης 
(7. χὶϊ. 24) ἰδ τῆογε οοταρσγεβεηβίνε ἴἤδη 
δε ος Οὗ νἱΐ. 22, ΔΙ ΠουρΡὮ μεσίτης ἰ5 
Ἡεϊεηϊβεῖς ἔος ἔς Ατᾶς μεσέγγνος, Δηὰ 
ἐπ  ἱοά. δῖε. ἵν. 54 μεσίτης Πλ8 ἐχαςεὶν ἴῃς 
Βεῆδε οἵ ἔγγνος. Τῆς ΠῚ] {{|6 ἴῃ 1 χα. 
Ἰΐ, 5 μεσίτης θεοῦ καὶ ἀνθρώπων ρτεβεηί5 
16 πηεάίαῖος ἃ8 οης 8ο περοιίδίεβ ἔος 
Ῥοῖδὰ ρασίεβ, δηὰ ἰβ δοτηεϊμίηρ' τῆοσε ἔμδῃ 
8ἃ ξυλταπίοσ.  Μοβεβ ννᾶβ μεσίτης οἵ ἴῃς 
ἢσβ οονεηδηΐς (6Δ8]. ἰϊϊ, το; Εχοά. χχ. 
10); 50 ἰῃδι 28 δἰγεδάν ἱπεϊπηδιδα ἴῃ ἢ Σ, 
ΟὨσίδι αϑοζῦυε ἱπ ΗΙβ πχἰπίβεγυ τδς ννοσὶς 
οὗ θοι(ἢ Μοβεβ πὰ Αδτοῃ. 

νν. 7:13. Α Ἰυδεβοριίίοη οὗ ἴῃς ε8- 
12 Π|5ῃγηεηὶ οὗ ἃ Ὀεϊίοσ οονεπδηΐ, ου δα 
δτουπάβ (1) ταδὶ ἴδε ἤτγβε οονεπᾶπὲ νὰ 8 
ποῖ [λυ εῖεδβ; (2) (δαὲ [εγεπιίδῃ μΒδά 
Ῥτεάδιοιεὰ τε ἱπιγοδυσοη οὐ ἃ πεν 
οονεηδηΐ (α) ποῖ {|κ6ὸ πε οἱά, δυῖ (δ) 
Ῥαβϑά ρου Ὀεϊζεσ ργοσηίβεβ; δπά (3) ἰδδὲ 
ἐνβῃ ἴῃ Πεγεπιία μ᾿ 8 ἄδγβ ἴῃς ἤγβι ςονεπδπὶ 
Ψ ΔΒ ἀπιιαυδίοα Ὁγ ἴπε νεγὺ εἰπ|6 “πον "ἢ 
δϑοιῖρεά το τπαὶ νυ ο ἢ νὰ Β ἴδεη ῥγοηχίβοά. 

Μετ 7. εἰγὰρ ἡπρώτη... “ἘοΓ 

ἱ{ εδδὲ ἤτβὲ ῃδά Ῥδβεη ἔδυ} 688, πο ρίδος 
νου ά Πᾶνα Ῥθεη βουρῆς ἔοσ ἃ βξρο παι 

πρώ 80. κη. πρώτη ἴοι 
ἀροτέρε 88 ἴῃ Αοἰβί. σα; 1 Οοσ. χν. 47, 
δηὰ τἢϊ8 ερίβεϊς ῥασεῖνι. Τῇ σονεηδηΐῖ 
ἀϊά ποῖ δοζοιῃρ! ἢ ἴπῈ ρυγροβα ἔογ νυν βίο ἢ 
ἰξ ννὰβ επδοίῖεά; ἰὶ ἀϊά ποῖ Ὀγίηρ πε ἰηῖο 
βρίγιταδ] πὰ ρειτηαπαηΐὶ {εἰ ]οννβμῖρ ὙἱὮ 
ἀοά. Οὐ. νἱῖ. τα, το; 641]. 1. 2ο. οὐκ 
ἂν δευτέρας ἐζητεῖτο τόπος. 
“ἼΒΕεσε νου ποῖ μάνα δεεῃ ---β νὰ πον 
ἴδετε τσας---ὴν ἀεπιληά ἔοσ ἃ βεοοηά " 
(Εαγγατ). Ρσοῦδθὶγυ, μονένεσγ, ἐζητεῖτο 
τείειβ ἴο αοά᾽βρυγροβε, [“" Ιπφυϊδίνῖς Βθεὺδ 
Ἰοοῦπι οἱ ἰετηρυβ ορροτυηυπι᾽ (Ηεγνεΐι8)}} 
Ὡοῖ ἴο πηδῃ᾿ 8 οσανιηρ; δἰ ΠΟ ΡὮ Ὠξοεβ8- 
ΔΙγ ἴμὲ ἔνο τηυβὲ οοησυγ. τόπος 15 ἔτε- 
αυεπν υδεά ἰη ἴῃε βεηδα οἵ “ τοοπὶ ᾽᾿ ““οΡ- 
ῬΟτταπίεν "ἴῃ Ιαἴες ασεεκ, Κοσα. χν. 23; 

αἶα χίν, το; δηὰ ς΄. εβρεο δι γ εν. χχ. 
11. τόπος οὐχ εὑρέθη αὐτοῖς. μενος 
ρ...“Ἐροτ ἤπάϊης ἴδε ψἱ τΒεῶὰ 
ε ϑβᾶυ8, Βεδοϊά, ἔμπεσε οοόσηα ἄδγβ, εἴς." 

ὙΒε γὰρ οδνίουδίγ τείεσβ ἴο 
διὰ ᾿υδβεῖβεβ ἰΐ, “Ἐρτ ἴξ ἰ8β ἡ ἕδυϊς 
Ἀπάϊηρ, εἰς." Βαϊ πονν {δε οὔ)εςῖ οὗ δε 
ΒΊΑ 18 8: ΠΕ ομαπρεά. “ὙἼὝΒετα 8 ἃ 
ΒΌΌΕΙς ἀεϊςαςν οὗ ἰδησυᾶρε ἴῃ τπε ἰπβεη- 
δ'01ε βιηρ οἵ τς δίδπηα ἔτοπὶ πὸ οον- 
εὐδης ἴο ἴδε 6. ὙΤμε οονεηδηΐ 
ἰι8ε1 οου!ὰ πατγάϊν δὲ βαϊὰ ἰο Ὀς ἔδυ 688, 
βεείηρ ἰδὲ ἴτε διε ἰο δίηα [βγϑεὶ ἴὸ 
τοῖς αοά ; δῖ τα ἴσὰς σδυδβε οὗ ἔδίϊυσε 
ΙΑ ἴῃ ἴπὲ ομαγαοίεσ οὗ ἔπε ρεορίε, ποῖ ἴῃ 
{πε ἴᾶνν, νυ ἢ ννδ8 δοῖν, γρῃίεουβ απὰ 
ξοοά" (Κεπά811}). Ταῖβ 18 ἔπε βἰπιρίεβὶ 
Τοπβίσιοοη ἀπά ἀρτοεβ ψ τ ἴῃς ἀβοσὶ 
τίοῃ οὔ δίαπμε 'ἱπ νεσ. 9. Τμδυεσ ΒΔΥΒ “ἰϊ 18 
τότε οοστεςξ ἴο ΒΌΡΡΙΥ αὐτήν, ἐ.5., διαθή- 
κην, μοῦ [6 ἩΓΕ υυῖβμεθ ἴοὸ ὕζονς 
νν 5 ποῖ ἔδυ μείεββ, δαπὰ ἴο Ἰοίῃ αὐτοῖς 
νη λέγει". Νὸ ἀἄουδε {πἰ8 ψουά δε 
τῆοσα Ἰορίοδ ιν οοηδίβίεηϊ, Ὀὰϊ με 4ὰς8- 
οῃ ἴδ, ὟΝ μδὲ ἀϊά τε ντίϊες βαῦὸ Ηδ 
ΒΟΟΙΏΒ ποῖ ἴο ἀἰβεηρυ θη δείννεεη τὰς 
οονεπδῆϊ δηά [π6 ρεορῖε ννδο ᾿ἱνεά πάει 
ἴε. ΥΤΒε οἱά οονεηδηΐ νν88 ἔδυ Ὀεοδυδε 
ἱξ ἀϊά ποῖ ργονίἀς ἔογ Ἄεπδϑίίηρ ἴδε ρεορὶἊς 
ἴο ᾿ἴνε ᾧρ ἴο ἴπ6 ἴεγῃβ οσ οοηἀϊομβ οἱ 
ἴ. 1ὲ ννὰ8 ἰδυϊον ᾿παβηγυςοῃ 8 ἰς ἀϊά ποῖ 
βυ βή ΘΕ ρῥγονιάς ἀραίηβὲ ἐλεεῖν ἔλα ὶ- 
688. ᾿Ιδοὺ, κιτιλ. Τῶς ἀυοίδιίου ψὨοῖ 
Ὠεσα οσουρίεδ ἔνε νεῖβεβ ἰ8 [θη ἔτοτλ 
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{]6ετ. χχχὶ, δευτέρας ἐζητεῖτο τόπος. 8. ὁ μεμφόμενος γὰρ αὐτοῖς! λέγει, ““᾿Ιδοὺ, 
31, εἰς. 

ἡμέραι ἔρχονται, λέγει Κύριος, καὶ συντελέσω ἐπὶ τὸν οἶκον Ἰσραὴλ 

καὶ ἐπὶ τὸν οἶκον ᾿Ιούδα διαθήκην καινήν : 9. οὗ κατὰ τὴν διαθήκην 
ἣν ἐποίησα τοῖς πατράσιν αὐτῶν, ἐν ἡμέρᾳ ἐπιλαβομένου μου τῆς 
χειρὸς αὐτῶν, ἐξαγαγεῖν αὐτοὺς ἐκ γῆς Αἰγύπτου " ὅτι αὐτοὶ οὐκ 

ε]:ε:. χχχὶ. 
᾽" εἰς.; 

διἢ. 
νἱἱ. 8, 

ἐνέμειναν ἐν τῇ διαθήκῃ μου, κἀγὼ ἠμέλησα αὐτῶν, λέγει Κύριος. 

10. δ ὅτι αὕτη ἡ διαθήκη ἣν διαθήσομαι τῷ οἴκῳ Ἰσραὴλ μετὰ τὰς 

Δ αὐτοῖς ΨΠΠ ϑΟΒΌΞΕΙ, ; ἀντονς ἰπ ΚΑ" ΚΡ, 17, 30, 114, 137, ΤΒάτι,, Οὔγγα. 

7ετεσηία ἢ χχχν!. 31-34 ἴῃ ΤυΧΧ, χχχί. 
31-34 ΑΟΙΝ. ἡμέραι ἔρχονται ἰδ ἃ 
πεηυςηῖ ἔοστηυϊδ ἰπ [ετεπιδῆ. καὶ “ΤὭς 
υνἱαυϊουβ Ηδεῦτενν ἀπά, βεγνίηζ Βεσε 
ἴδε Ρυγροδε οἵ [πε ὅτε νης σηϊρῆς βᾶνε 
θεέ τοὰ " (ναυρμαη). σνντελ- 
έσω, ΤΧΧ πᾶβ δια αι, ὯΔπά 
Αὐυφυδίίης (06 δῤίν. εἰ 1,1}. χῖχ.) τη κα 
1818 ψογά (σςοπβυγηγωαο) 8 σβοθεη ἴοσ 
ἴῃς βαΐε οὗ εἰ ρῃδείδιηξ ἴῃς βδυῆςίςηον 
οὗ τς. Νεν Ὀονεπαης 80 Βεϊεζθοι: 
“ΟὐΥ δυῖδος ϑεεπβ Πετε ἴο δᾶνε ρὺγ- 
Ῥοβεὶυ βεϊςοϊεὰ ἐπε συντελόσω ἴο ἜΧρτεβ8 
ΤΏοσε οἰεαυῖν ἴῃς οοποϊυδῖνα εςτη 
ῬονΕΙ οὗ ἴε πεν οονεηδηΐ οἱ ἴῃς κ06- 
Ῥεὶ." 80, ἴοο, ΝΥ εἶδβ, ψῆο αἷβδο .δ]]β 
αἰιεητίοη το ἴῃς δοῖ τπδὲ ἰξ ἰδ ἰο]οννοὰ 
ὈΥ ἐπὶ 88 ἰπ ἴῆς Ἴχργεββίοη συντελ. τ. 
ὀργὴν ἐπὶ... Βυϊ ἱπ ἴδε ἔλοε οὗ τῆς 
Οοούγτεπος ἴῃ [6Γ. χχχίν. 8, (υΧΧ, χὶϊ. 8) 
οὗ τὰς εχργεβδίοη συντελέσαι διαθήκην 
πρὸς . ...0. 11 ἰ8 ῥτοολιίουβ ἴῸ τηδίπιδίη 
ἴδδε οὖὺγ δυἴδος ἰπ βεϊοςηρ τπϊ8 τνοτά 
ταεδηΐτηοσε ἴβδη “ οοπιρίεῖς ἃ οονεπδηῖ᾽"". 
ἐπὶ τὸν οἶκον Ἰσραὴλ καὶ .. . 
Τοπηρσεβεηδῖνε οὗ [Ὡς ψνμοῖς ρεορὶς οὗ 
(οὗ. ὙΤμεὶς Ὀ᾽δτηεννοσῖυ τυρίυστε μδά 
ποῖ βενεγεά {πεπὶ ἔγοῃι οὐ Β ρὅτᾶος ἀπά 
[λἰτδέυϊπεβδ. διαθήκην καινήν, ἴῃς 
εχργεββίοη ἤτδὲ Τοουσθ ἰῇ ΟἿΣ ἀ 8 
Ἰηβεζυτίοη οὗ ἴα βδογατηεπὶ, τοῦτο τὸ 
ποτήριον ἡ καινὴ διαθήκη ἐν τ. αἵματί 
βου, τερεδίβα ἰῃ 1 ὕοσ, χί. 25. ἴῃ 2 Οοσγ. 
αἱ, 6, τῆς καινὴ διαθ. ἰ8 οοηίταβίεά ΜῈ 
τ. παλαιᾶς διαθ. οἵ νες. 14. Τῆς πεν 
φονεηδηΐ ἰ8 8180 οδ θὰ νέα ἰπ χί!. 24; 
καινή Ρτορεσὶν τηεδηΐπρς τὸν ἰπ Ἑμᾶτδο- 
ἴεῖ, νέα γουπρ οὐ πεὲνν ἰπ ἀἄδίῖε. ΑΒ ἰῃ 
νεσ. 7 τῇς οοηάετηπδιίοη οὗ ἴδε οἷά ἱπ|- 
ΡΙ δὰ ἃ ῥγοηῖβε οἵ ἴῆς πεν; 80 ἴῃ νεῖ. 
χΙῖ,, ἴῃς ῥτοτηΐβε οἵ [Ὡς πενν 18 οοπβίἀεγεά 
88 ἱπνοϊνιηρ, ἴῃς σοηδετηηδίίοη οὗἉ ἴδε οἱά. 

γες. 9. οὐ κατὰ τὴν κὴν .... 
“ΝΟΥ δοοογάϊπρ ἴο ἔπε οονεηδηξ ΨὩΪΟΒ 1 
τηλὰδε νι πεῖ ἔΔιῆ το." ὙΠεβε ψνοσβ 
εχρσεββ περαινεϊν νι βετεὶη ἰῃς καινότης 
οἵ ἴδε οονεηδηΐ οοπβίβίβ. [ νᾷβ ποῖ ἴο 
θὲ ἃ ιερει᾿ϊοη οὗ ἴπδὲ νυ Ὡς μδά (αἰ]ςά, 
Ιεὲ νὰβ ἴο ὃς ἰαιηεάᾶ ὑἱ ἃ νίαν ἴοὸ 
δνοϊάϊηρ ἴῃς ἀείεοϊβ οὗ ἴδε οἷά, [τ τηυδὲ 

ποῖ Ὅ6 δβυς δ. ἃ οονεηδληΐ 88 ἄεδί: ἰπ 
Βυτη οἷβ ἀπά εχίεσηδῖβ. Τμδῖ ἰόστηεσ οου- 
επδηΐϊ ἰβ ἔυγίμες ἀεῆηεά ἱπ (ἢς ψνοτγάβ 
ἣν ἐποίησα... ., ἃ οἴλυδε ναοῦ ἰδ 
ἱπιεπάθαά τὸ τετηϊπὰ ἰπς τελάετ ἰπδὶ ἰΐ 
νν 8 ᾿πγουρῇῃ πὸ ἰαοῖς οὗ ρονεσ οἵ ρὅτᾶςε 
οὐ οὐ μαζὶ τῆλι ἴῃς Ἴοονεηδηῖ δλά 
1Α]εὰ. Ηἱἷδβ ἱπιεποη δηᾶ ροννεγ ἴο [18] 
Ηἰδ ραγὶ ννᾶβ ρυῖ Ὀεγοηά ἀουδὲ ὃν ἴδε 
ἀεϊίνετλπος ἴοπὶ Ἐσγρ. ἐν ἡμέρς 
ἐπιλαβομένον μον τ. χειρὸς 
αὐτῶν. .. "βίοις ἡ ῖχ ἀρργεδεηάϊε 
ταλτυπλ ΡΑΓΝΌΪ, νεῖ αἱ ἄς ίονεα ρεῖ 
τωδπυπὶ δἰγδῆϊὶ δ᾽ίαυεπι βῖνε βεῦυ 
ἅἄυςῖ." (Ηετνεῖυθ). Ὅς οοπβαυςέοῃ 
ἀειετπιηεὰ ὃγ [πε Ἡδεῦτεν, τνδίς, Βον»- 
ἐνεσ, 888 ἴῃς ἱπδηϊνε ποῖ τε ρατγείοὶρὶε, 
ἰδ, δοοοτάϊπρ το Δίηος (710) “ ρεῖβδρβ 
υηυδυδί, δαϊ ποῖ ἱποοῖτεςῖ." Βυϊπηλπη, 
δοννενεσ, (316) οοπεπηη8 ἰξ 48 “ ἃ ρετίες νυ 
τπη-τϑεῖς οοηβιίγυοιίοη " Δηά “ποιῃίπρ 
ταοσς ἴλη ἃ (μβουρμεῖεβα ἱπιϊιδτίοη οὗ ἴδε 
οτἰρίηδι Ηδεῦγεν, οὗ ψβῖςῃ πὸ οἴδεῦ 
Βί Π} Δ Ὁ ἘΆΘΡΙΕ ἷθ ἴο θὲ ἐουπὰ ἰπ ἴδε 
ΝΙΤ. (ᾧ". Βασγυςδ, 1. 28 ἐν ἡμέρᾳ ἐν- 
τειλαμένον σον, κιτιλ. ΟΛ ντελυ, Ογανε. 
Ῥ- 200-10. Οη ἐπιλαβ. βεε 1. τ6. ὅτι 
αὐτοὶ οὐκ ἐνέμειναν “" Ὀεολυδε ἵΠεΥ 
οοπάπυεά ποὶ ἰπ τὯΥ οονεηδηῖ, δπὰ 1 
τεβασάεδ πεῖ ποῖ, βαΐἢ τὰς [,οτγά᾽". 
Βοιῆ ραγτίεβ αδαπάοης ἴπε οονεηδηῖϊ δπά 
80 ἴξ θεσάσης π0}}. Βεηχεῖ᾽β ποῖβ ου [μἰ8 
οἴδυδε ͵5 [818 : "" Οοτγεϊδίδ, υ νεσ. 1ο, εχ 
ΟΡΡοβίίο: Εγο εἰς ἐπ Ῥεμηε, σὲ ἐϊΠ φσγμπέ 
"πὶ λὶ ἐπ ῥοῤμίμηε; βεὰ τδιίοπε ἰὔνεσδβδ : 
Ῥορυΐϊὰβ ἰεοεγαῖ ἱπίεἰατλ το] ςπάϊ ἐοεάετῖβ 
ἔπι: ἴῃ πόνο οπμηίᾳ εἰ ἱποὶρίε εἰ ρεγβοίς 

Ὁ8᾽. Ὑα ῥγοποῦηβ ἅτε ἐπιρῆδες ἱπ 
ῬοΙΒ οἴδυθεβ κἀγὼἠμέλησα αὐτῶν 

τερτοθεμθηρ ὩΞ ὝΓΨΕ 35 ΝῚ 
ΜΔΙΟἢ ἴῃ ΑΟΝ. ἰδ τεηδετεά “δ πουρῃ 
Ι ννᾶβ δὴ διυβδαπά το τ{πεπ2.᾿ Οτοῖίιβ 
Βυρρεδβίβ ἃ νατίδπι ἰη {πε Ηεῦτεν 88 
ἡνίηρ τίδε τὸ ἴπε ἐγαπείδοη ἠμέλησα 
αἱ 1 ϑθοὴβ το ὃς ᾿υδιϊβεά ὃν 8ῃ Δπδῖο- 

ξουβ Αταϑῖς εχργεβδίοῃ (ϑεε Μοβεβ ϑιυασι 
ἐπ ἴοο. διὰ ΒΙςςεϊω). 

γεῖ. το. ὅτι αὕτη ἡ διαθήκη 
ἣν διαθήσομαι . .. “Εοτ (δϊ8 ἰδ 
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ἡμέρας ἐκείνας, λέγει Κύριος, διδοὺς νόμους μου εἰς τὴν διάνοιαν 

αὐτῶν, καὶ ἐπὶ καρδίας αὐτῶν ἐπιγράψω αὐτούς - καὶ ἔσομαι αὐτοῖς 

εἰς Θεὸν, καὶ αὐτοὶ ἔσονταί μοι εἰς λαόν. 11. ἢ καὶ οὐ μὴ διδάξω- γώδῖνι 
σιν ἕκαστος τὸν πλησίον αὐτοῦ, καὶ ἕκαστος τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, 

λέγων, Γνῶθι τὸν Κύριον - ὅτι πάντες εἰδήσουσί με, ἀπὸ μικροῦ 47. 
45, 65. 

1Ύ71.Ε. ἴῃ Ρ, ἢ, νξ., ϑυτριταξ ; πολιτὴην ἴῃ ΦΑΒΌΕΚΙ,, ἅ, ες, Οορι. 

τε σονεπαηξ Ὡς 1 Ψ}1 οονεπαπε υντἢ 
τῆς πουδε οὗἩ Ιδγϑεὶ αἴεσ ἴποϑε ἄδυβ, βαϊτα 
τᾶς 1μοτὰ, ὙὉῇε ὅτι ᾿υϑε1:ε5 ἴα ἀϊβέοτ- 
δητδτίοη οὗ [μ8 οονεπδηὶ ἔγοτα ἔπε δἰ πδὶ- 
Ὡς, ἀπὰ τπ6 δβογίριίοα τὸ ἰὶ οὗἩ τὰς ἰεπη 
“Ὧεν "ἡ. [{ αἷβοὸ ἱπίγοάυσεβ ἔπε ροβίεἶνα 
Δβρεοὶ οἵ ἴπὸ πενμεββ οἵ ἴδε Ἴονβηδηΐ. 
ΤΙΐβ οοηβίβιβ ἱπ ἴἥγες ραγίςουϊδσβ. [{ ἰβ 
ἰηνατά οἵ βρίττυδὶ; ἰξ ἰ8 ἱπάϊνί2] δηὰ 
τεζείοσε υπίνεγβαὶ; ἰτ ἰβ οἷουβ πὰ 
Ῥτονί4εβ ἔογρίνεηεββι μετὰ τὰς ἡμ έ- 
ρα5 ἐκείνας, ἐ.6., αἴζες τῇς ἄδυβ, 
Βροΐκεῃ οἵ νεσ. 8, βᾶνε διτίνεά. διδοὺς 
γόμους μον . .. Τῆε ΓΧΧ (ναῖ.) 
848 διδοὺς δώσω, Ὀυϊ (18 υντίτες οτηϊιβ 
δώσω ἰη χ. 16 48 ννε}} 48 πεσε. ΤῈς ρατ- 
δοῖρ!ε σαπηοὶ Ῥε αἰἰδοδεὰ εἰπε τὸ διαθή- 
σομαι οτ ἴο ἐπιγράψω νἡϊμουϊ ἱπιοίοτα ες 
ΒΑΓβΏπεββ. νε πιχυϑῖ, ἰΒετγείοσε, 80 
τπδῖ τἴ8ς ντίϊες ῬνΆ 8 βἰιρὶν χυοικίηρ ἔρια 
ἴδε ΑἸεχαπάτγίδη ἰεχὲ ᾽ς οτβ δώσω 
(8ο αἶἰϑο Ὁ -- Οοάεχ Μδιοῃδιίδηιβ), απά 
ἄοεβ ποὶ οουσοσῃ δἰπιβεὶῖ ἀρουΐ ἔπε εἱδ- 
ὅϑδῃςε οὐ ὄνδὴ οοσγεοὶ ρτδιηηδγ οὗ ἴδε 
ογάβ, ὅ8εε Βυιϊταδπη, Ρ.201:. νόμονς 
μον. “Τα ρίυτα! οσουτβ αραὶπ τῇ ἴῃς 
βᾶτης αυοιδιίίοῃ, χ. τ6, Ῥαῖ ποῖ εἰβαυνβεσα 
ἴῃ τὰς ΝΤ.; ποῖ ἄοεβ ἴδε ρυγα]ὶ ἀρρθατ 
ἴο ες ἔουηῃὰ ἰῃ Δηγ οἴδεσ ρίαςε οὗ τς υχχ 

88 ἃ ἱγδῃβίδιίοη οἱ ΤΣ " γαερίοοις. 

εἰς τὴν διάνοιαν. “1η Ατίδίοιε 
διάνοια ἱποϊχάε8 αἰΐ ἱπίεῖ!εςε, τ[πεοτεῖίςδὶ 
δηά ργαςείοαὶ, ἱπευϊεῖνε δηὰ ἀϊθουτδῖνε ᾽" 
(Βυχηςῖ β Νέος. Εἰλ., ρ. 276). ΡΙαῖο ἀεῆπεβ 
ἴε ἰη δοῤὰ. 263 Ε ἴτε: ὁ μὲν ἐντὸς τῆς 
ψυχῆς πρὸς αὑτὴν διάλογος ἅνεν φωνῆς 
γιγνόμενος. ἴῃ ΝΟΤ. ἴτ ἰδ βοπιειϊηςβ 
υϑεά ἴον τῆς “ τηϊηά," 28 ἱπ ΡΒ. ἱν. σᾶ, 
1: Ῥεῖ. 1. 13, 2 Ρεῖ. {{ϊ{ᾷζκ ; βοπηεϊπηεϑ ἔος 
τῆς ᾿δουρδίβ ργοάυοσεά ἴῃ με τηϊπά, ἘΡΏ. 
11, 3; δογχείσηςβ ἔογ ἴπε ἱππεῖ τδη σεηεῖ- 
Αγ, ἃ8 ἰπ 1μὰκεὲ ἱ. σι, Οοἱ. ἱ. 2Σ. Απά 
ἰῃ τηἷ8 ϑεηβε ἢεσγε καὶ ἐπὶ καρδίας 
αὐτῶν “Δηά οη {πεῖγ μοατ ". καρδίας 
ΤΩΔΥ ὃ6 εἰπεῖ ρεηϊτίνε ϑίηρυϊατ, οἵ ἀοουβδ- 
ἔνε ρίυγαὶ, δοῖῃ σοπβιγυςείοηβ δείηρ ουπὰ 
Δβεσ γράφειν ἐπὶ. ΤΈε πιεληίΐηρ 8 παῖ 
αοάβ ἴανν, ἱπβῖεδλά οἵ δεὶπρ νυγιεη ὁ 
120 1εἐ8 οὗ βίοπε, βου! ἃ υπάες ἴΠῸ πεν 
ςονεηδηΐ δε τι επ οὐ ἴπὸ βρὶγς δπὰ 
ἀεβίσεβ οὗ τῶδῃ. “ ὕπάς 5ἰρπίβοανῖς εο8 
ποη ἰογίηβεουβ δαῦεε, 8εὰ ἰρβατὶ ἰερίβ 

)υδαίδπι ἀϊεοζατοβ " (Αεϊο). ΤῊΪΒ “ Ὀεξίος 
Ῥτοζηΐβε " ἱηνοῖνεβ ἃ πεν 8ρίτίϊ, εδεοϊίηρ 
τῃδῖ τοδπ᾿β οὐνῇ υν1}} 8411 οοησὰς ἢ 186 
ἀϊνίπε. ΟΥ̓ 2 Οος. {,39. καὶ ἔσομαι 
αὐτοῖς... “Δη4 1 11] Ὀς ἴο ἴετὰ 8 
ἀὐοά, ἀπά ἴμεν 8841} Ὀς (ο πὶὲ ἃ ΝΟ 
Ἐοσ τῆς ἀϊξιϊποξίοη Ὀεΐνγεεη ἴδε Ηδεδταίβεϊὶς 
οοπϑδιγυςοη ἔ εἰς ἀπὰ τδε ἱερτἰπιαία 
ατεεκ εἶναι οΥ σφϑαι εἰς δες Βυϊπιαπη, 
Ῥ. 160. ΤΠΙΒ οὗ οουζβε νν88 ἴδε αἷπὶ οὗ 
1τδε οἷά οονθηδης 88 ννεἱϊ, δῃά ἰβ ἐχργεββεά 
ἴῃ τὲ οτἱρίηδὶ ῥγογῖβε, Εχοά. νἱ. 7:1 
ΨΜ11 τδίκε γοῦν ἴο τηγβεὶ τ ἃ8 τὴν ρεορῖς, δηά 
Ι 8841} Ὀς ἴο γου 4 ἀοά". ϑ8εε ἷβδο 
1ετετα. νἱϊ. 23. χι. 4. ΤῊΪΒ 18 ἴδε υἱεϊτηδίς 
βίἰδίεπμεηϊ οἵ τῆς δῃά οἵ αἰἷπὶ οἵ 4} τεϊἱρίοῃ. 

γεν τι. καὶ οὐ μὴ διδάξωσιν. 
.“..."Απά {πὲ ΛΠ ποῖ ἴεδοῖ, ες 
ΤΩΔῸ Ὧϊ8 ἔεϊονν-οἰ Ζεη δληᾶ οδοῦ τδη δῖ8 
Ὁτοίθοσ, βαγίηρ, "Κπον ἴδε [οτγά; ἔοσ 41] 
588|8}1 ἱππονν τηὲ ἔγοτιη 8:21} ἴο στεᾶξ ἀπιοης 
ἔδεσ ". ὙΤὨϊβ βεοοπά “δεϊζεσ᾿ ῥσοχηὶ 
οΠΠοννΒ ου ἴδε ἤτβὲ 8 118 πδίυγαὶ οοη- 
βεαθεηοα. Τῇ ἱπνατά δοοερίδμος οὗ 
οὐ ν»1}} ἱηνοῖνεβ ἴῶε κπονϊεάρε οἵ αοά. 
Ιπ τδ6ὲ πεν οονεπδηῖ 411 ννεγα ἴο δὲ 
“Δυρδῖ οὗ αοἄ᾽ (188. ἵν. 13, [ο. νἱ. 45) 
δηά ἱπάδερεηάεηε οἵ [88 ἱπβίιγυςτίοη οὗ ἃ 
Ῥτινερεά οἰλ88. ὕὕπάετ ἴδε οἱά οονεπδηί, 
δοης δαῖ ἴδε οἀὐυςλίοά βοτίθε οουὰ ὑπάετ- 
βίδη δ ταϊπυκί οὗ ἔπ ἴδνν ἢ ΜΒΙΟΒ 
τεϊϊρίοθ ννὰβ ἰδεπειβεά. ΤὩς εἰδρογαῖβ 
τευ! τιδάε ἰξ ἱπαροβϑίδίε ἔοσ {πε ργίναίς 
ἱπάϊνίυα! ἴο κπονν Ὑνμεῖμες ἃ γᾶπι οἵ ἃ 
Εξϑουι ΨΆΒ ἴῃς ἀρρσζορτίδίε βδογίθοε ἔου 

8 βίη, οὐ ψνμεῖδεσ Ὠἰβ δίῃ ᾿ν88 τηογίδὶ οἵ 
νεπίδι. Α ρτγίεβὲ μαὰ ἴο δὲ οοπδβιυϊεά. 
ὕπάες τα πεν οονεηδηΐϊ ἱπίειτηεάίαίεβ 
Ψεσα ἴο δα δϑο ἰβϑῆςά. ὙΒε κηονίεάρε οὗ 
(οά ννὯ8β ἴο 1ἴἰῈ ἰπ ἴδε Βελιὶ αἱοηρείάε οὗ 
ἴδε ἰονε οὗ ραζεπὶ οὗ ατἰεπὰ, δηᾶ νουὰ 
ἀεπιαπὰ ἴος ἰϊ8 Ἴχργεβδϑίοῃ ΠῸ τίοσα ἐχ- 
εσπδὶ ἱπβιγυσείοη ἔμδη ἴποϑ8ε ρῥτίγηαὶ, ἴπ- 
βηςενς Δηὰ Βοπιο-ρτονῃ δθεςοηβ. οὐ 
μὴ διδάξωσιν, “ΤΒε ἱπιεπβῖνε οὐ μὴ 
(οἵ ταδὶ νυ ϑίο ἐπ μὸ τοῖς Ὑ1}} οὐ 841] 
ΒΆΡΡεἢ) ἰ8 βοηγειίγγε9---ἰπάδεά τηοβὲ οοτα- 
ταοη!ν.---ἰοἰπεά νὰ ἴπ6 οοη)υποῖῖνα δου- 
δῖ, βοιῃμεῖϊηεβ δ ἴ(ἢῈ οοηϊυηοείνε 
σαβεηΐ, ϑοηγθ 168 4180 νυ] τς πάσα να 
Ὅςισε ", ὙΝίηεσ, Ρ. 634, Ψῆο α͵80 ἀϊδ- 
οὐδ8ε5 Ηεπηδηη ΒΒ οδηοη δηᾶ ᾿ανεβ᾽ 
τερατάϊηρ [8 ἴοτπι. εἰδήσουσιν, ἴος 
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1 Βοην. χὶ. αὐτῶν ἕως μεγάλου αὐτῶν - 
27. 

» ν» 
ετι. 

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥ͂Σ ΝΠ]. 12--13. ΙΧ. Σ΄ 

12. 'ὅτι ἵλεως ἔσομαι ταῖς ἀδικίαις 

αὐτῶν, καὶ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν καὶ τῶν ἀνομιῶν αὐτῶν οὐ μὴ μνησθῶ 

13. Ἐν τῷ λέγειν “Καινὴν, πεπαλαίωκε τὴν πρώτην τὸ δὲ 
παλαιούμενον καὶ γηράσκον, ἐγγὺς ἀφανισμοῦ. 

8 Εχοά. 
χχν. 8. ΙΧ. τ. "ΕΙΧΕ μὲν οὖν καὶ 1 ἡ πρώτη σκηνὴ 2 δικαιώματα λατρείας, 

1 και ἰπ ΦΑΡΕΚΕΡ, ἀ, 6, ἢ, νβ.. 5υτρ, ΑσπΊ. ; οπλ. ἱπ Β, 3, 38, 52, ϑυσβο;, Οορί., 
ΤΒρῆνγ!. 

3 σκηνὴ οπκίτιεά ἱπ ΜΑΒΌΕΚΕΡ, ἢ, νρ., δηὰ ὃν Τ., Ττ,, ΝΗ, ΚΕ. ; ἰουπὰ ἴῃ 47, 
73» 74. 80, 137, Τῃάτι. 

τηΐδ ἴοστῃ οὗ ἴδε υΐαγα Ψεῖτοἢ (Ρ. 216) 
ηυοίεΒ Ηοπιοσ, Ὑπεορηΐβ, Ἡετοάοϊῃδβ, 
Ἰϑοοσαίεβι ἀπὸ μικροῦ ἕως βμεγ- 
άλον, δῃ εχργεβϑίοῃ Τσοσητηοην υδεά ἴῃ 
ἸΧΧ τὸ φεηοῖς ἀδίνοτθα εν, Θεη. Σιν 
11,  ΏεΓα ῬΟΒΒίοΙΥ ἴτ ἰΒ ἐαυίϊνα!εης ἴο 
γεανίσκον ἕως τ ρεσβυτέρον οὗ νεῖ. 4; 
1 ϑδπ). χχχ. 10, ὑβεσε ἰΐ 8 υδεὰ οὗ βροῖἱβ 
οὗ ννᾶτ. Οεϑβεηίυβ (117, 2) υπάετεβιδηᾶβ 
πε δάϊεςεἶϊνεβ 48 διιρετγίαιῖνεβ. 

γες. 12. ὅτι ἵλεως ἔσομαι ταῖς 
ἀδικίαις αὐτῶν . . . “ΕοΓΙ ΝΠ Ὀς 
ταοτοῖ ἢ} το ταεὶς ἰηἰχφυϊῖεδ, ἀπά ἐμεῖς δἰπβ 
ΜΠ τευμα πὸ τηογε." ὙὨΪ8 τὨϊγὰ 
δεϊζος ρῥγοπιῖβε ἰβ υπίτοὰ το {πε ἔογσηεσ ὉῪ 
ὅτι, Βῃονίηρ ἴπδὲ ἴῃς ἐοτγρίνεπεββ οὗ βἰῃβ 
οἵ ἀοὐ᾽β φάος ἰβ ζυπάδπηεηϊδὶ ἴὸ δὴν 
Ῥοββίδες τεπενδὶ δηδ πηαϊπίεθδηςα οὗ 
οονεηδηξ. 
ει. 13. ἐν τῷ λέγειν Καινήν. 

“Τὴ βαγίηρ “Νεν, Ης ἤδίἢ δπιᾳυδιεᾶ 
με Βτδῖ; δπὰ τπδὲ νηοῦ ἰδ ἀπιϊφυδιεά 
δηά ρτονήηρ οἷά ἰδ πεᾶσ εχιϊποτίοη [1ἰξ. 
ἀἀβαρρεδγαπος)." Ὑπαὶῖ ἰβ 0 δβδυ, ὉΥ͂ 
Βρεδίκιης ἱπ τς ρᾶββασε αυοιςά, νετς. 8, οὗ 
ἃ πον ςονεπδηῖ, αοὐ ὕγαπὰβ ἴπε ἔΌστοΣ 
8ἃ8 οἷά. Τδυδ ἐνεπ ἴῃ εγευλ δ᾽ Β {της 
τἰῆε Μοβαὶς οονεπδηῖ Ψῶ8β ἀϊβραγαρεά. 
τε ἕλοι ἰδὲ ἃ πενν ννᾶβ τεαυϊγεα βμοννεά 
18δαὲ ἴὸ ννὯ8. ἱπβυβῆςίεπι. [τ ν88 Ἴοῆ- 
ἀεπιποὰ 48 δηθᾳυδιεά. Απά ἐμαὶ νυ Ὠῖ ἢ 
ἰδ ἀπφυδιοὰ δπὰ αρεὰ 88 ποῖ σης ἢ 
Ἰοῆρεῖ ἴο ᾿νε. πεπαλαίωκεν, πε 
δοῦνε ἰβ ἰουπὰ ἴῃ ΧΧ,, ]οὉ. ἰχ. 5; χχχίϊ. 
15, εἴς. ; ἴδε πηϊᾶ. ἴ8Β οοτηστῆοπ, ἴῃ Ρίδῖο 
δηά εἰβενγθεγε ἴῃ ἴῃς ϑεῆθε οὗ “ ρτονίηβ 
οἷά". ἐγγὺς ἀφανισμοῦ, ο΄. ἐγγὺς 
κατάρας, ν!. 8. ἀφανισγώός, δ βιισρεβεῖνε 
οὗ υἱΐες ἀεδισυςιίοη, δοοϊ πίοη ; τῆυβ ἴῃ 
Ῥοϊγδ. ν. τι, 5 ἴξ 18 Ἰοϊπςἃ ννῖῖ ἀπώλεια. 
ΟΡ. Ῥιοά. δὲς. ν. 32, ἀποκτείνονσιν, ἢ 
κατακαίονσιν, ἤ τισιν ἄλλαις τιμωρίαις 
ἀφανίζουσι. 

Ομάρτεξ ΙΧ. ες. 1:-14. Τῆς ἰηβυ!ῆ- 
οἴεποῦ οὗ (ἢς ἢἤτγβὲ οονεπαῃὶ 8 [γε 
ΜΠυβιταῖοά ἴοπὶ ἴῃς ομδγαςῖες οἵ ἱἰΐβ 
ογάϊηαποεϑ. Εοσ ἰξ 8 ποῖ ἁενοίά οὗ 
εἰαδογσαῖς δηά ἱστηργεββῖίνε ἀρροἰπεπεηϊβ 
δηὰ τερυϊδίίοηβ ἴογσ Ψοσβῆρ, δυὲ τῆεδε 

οἷν ρἱοίυτεὰ {πεῖς ονῃ ἱπεηοίεηου. Εδ8- 
ῬΦοΟΙΑΙν ἀϊά τῆς ἐχοϊυβίοη ἴτοπὶ ἴῃς Βοϊϊεβι 
ἀτὰρ οὗ 411 Ὀυς τπὲ ΗἸΡΒ Ρείεβι, ψνῇῆο 
ἱτηβε! οουἹά οπἱγν ἐπίεσ ομος ἃ γεᾶγ. πὰ 

ψἱἢ ὈΙοοά, εἰρπὶεν τμδῖ 8ο Ἰοηρ 48 ἴδεβε 
οτζάϊηδποεβ τεπιδί πε ἴμετε οουὰ θὲ πὸ 
Ῥετίδεοϊ ἀρρεοδοῖ οὗ ἴῃε ψοσβῆρρεσ τὸ 
αοά. Βυῖ τπῖ8ϑ ἀρργοαςβ ψᾷβ δομίενεὰ 
Ὁγ ΟἾγῖδβε νυ Ὧο τηϊπίβιεσεά ἴῃ ἴῃς τ Ρεγπδοῖς 
τοὶ πιδὰς υἱτῇ μαπάβ, ἀπά Ὁγ Ηἰΐβ ονντι 
ὈΙοοά οἰεληδεά ἴπὰ οοπβοίεηος δηά τΠυ8 
Ῥτουρδι πε ᾿πίο ἔσὰς ἔεΠοννβμῖρ ἢ Οοά. 
Οηάρτεε ΙΧ. ΝΜεσ. :. Εἶχε μὲν 

οὖν καὶ ἡ πρώτη . .. “Ἔνεη ἴδε 
Βσβὲ οονεηδηῖ, ἤοννενεσ, δδὰ ογάϊπδηοεβ 
οὗἨ ΨοσβὮῖρ δπὰ τῆς Ποῖγ ρίδος βυϊίδδῖε ἴο 
τοῖβ νοὶ ά,"" ἐ.6., 48 Ὠἰπιεά ἰῃ νἱϊ. 2, ἃ 
ἴεπὶ ρἰτοποά ὃν πιᾶη, οοπδίισυςιεὰ ἢ 
ΘΑσίδ!ν πηδίετα β, “ οἵ {Π|8 σγεδτοη," νεζ. 
ΣΙ, δηά [8 ΔΡΡΕΔΙΙηΓ ἴο βεῆϑε. Ἑατῖται 
τεηάεσθ “""δηὰᾶ 118 βαποίυδγυ---ἃ τηδίετίδ] 
οπε"". οὖν ἰ8 οοπιϊπυδῖνε, δηὰ τὐϊρδι 
Αἰτηοδὲ ὃς τεηδεγεὰ “το γεβυπιε". μὲν 
Βπά 118 οοττείϊδιίινε δὲ ἰῃ νεῖ. 6; ἴἢς ἤτβι 
φονεηδηὶ δλά, ἱπόεεδ, ἃ βαποίυατυν ἢ 
εἰαδογαῖς διγαπρετηθηῖβ, δαὶ αἴϊεσ 411 [ἰ 
ὙΆΒ ΟΥΪΥ ἃ δο!]. Ὑμδῖ διαθήκη, ποῖ 
σκηνή, 15 ἴο δε υπάετοιοοά δίϊες πρώτη, 
͵ἰδ ἀετιαπάεα ΌὉγ τς φοηῖεκε πᾷ ἰδ πονν 
ὈΠΙΝΕΓΒΔΙΙΥ τι ἰδεά. 80 ΟΠγγυβοβίοπῃ, 
ἡ πρώτη, τίς ; ἢ διαϑήκη. Οἵ τῆς τεδά- 
ἱὴρ σκηνή ΟΔἸνίη ΒΑυβ, " πες ἀυδίτο, φαΐ 
Δἰιχψυΐὶς ἱπάοςζυβ Ἰεςίοτ, ρτοὸ βυᾶ ἱπϑοίεια 
ἐνον Ρεγρεγάση δάδιάεσγι." εἶχε δἱ ἔτδβι 
δίρῃις βϑεεηβ ἴο τϑηυίσε ἃ8 ἴο ἀδίε ἴδε 
ἐρίβε]ε δἴτες τῆς ἀεβισυςοη οὗ ᾿εγυβα θπι, 
Ῥκ ἰξ 8 φαϊῖε ροβδβίδ!ε τπδὲ, δ8 Ὠ εἰ σϑοῖ 
βᾶνβ, ἴῃς ὑτὶτεῦ 18. Ἰοοκίηρ θαοῖς ἁροη ἴδε 
οἷά ἔτοτ τἰῃς ρἰδιίοστῃ οἵ ἔπε πεν οονεη- 
δηῖ. κΤδε δυῖδποσ ἴῃ βαγίηρ λαά τηετγεὶ 
Ἰοοῖβ Ὀαοῖς ἔτοτα δῖ8 οὐνῃ Ὠἰβιοτγίςαὶ Ροβὶ- 
ὕοη ἴο τλς Μοβδὶς ἱδθεγπαςὶε δηά 118 οσ- 
ἀϊπαποεβ, νυ ΒΟ ἅτα ἐνεγυνβεγε αβϑυπιεὰ 
88 ἴῃς βιαπάλτά οὗ τῆς ΟΤ. πίπρβ; 
ἴδε ραβὶ "μδά᾽ πὸ τῆοτγε ἱπιρῖϊεβ τπδὲ τς 
Ο.Γ. ποϊηϊβίγν Ββαὰ ραββεὰ ανἂυ ἰπ ἕδςΐ οὕ 
ἐνεη ἰπ ῥσίῃ οἶρὶς, ἴπᾶπ τπε ῥγεβεπὶ "ρῸ 
ἴῃ (νετς. 6) πὰρ] 68. τῆς τενεγβε" (θ αν! ά- 
80η.)) δικαιώματα λατρείας. δικ- 
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τότε ἅγιον κοσμικόν' 2. " Σκηνὴ γὰρ κατεσκευάσθη, ἡ πρώτη, ἐν Ὁ Εχοά. 
ἡἣ ἧ τε λυχνία καὶ ἡ τράπεζα καὶ ἡ ΞῸΣ 

λέγεται ἅγια]. 
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3: μετὰ δὲ τὸ δεύτερον καταπέτασμα σκηνὴ ἡ 
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. 30, 
εἰ χχνΐ..1, 
εἰς., εἰ 
χχχνΐ. 1, 
εἰς.; ἱεν. 
Χχίν. 5. 

πρόθεσις τῶν ἄρτων ἥτις 

1 Αἀδὰ αγιων ΑὨἜ, ἀ, ε. 

αιώματα ἰ8 υδοὰ, Ὀεοαιιβε ἴῃς νυτῖτεῦ ννῖβμεδ 
ἴο ἅσγανν αἰϊεπθοη ἴὸ ἴδε ἔδςις τῆδὲ ἴδε 
τίτυδὶ οὗ πε ὅγϑὲ σονεμδηὶ Ψᾷ8 ἀϊνίῃεῖν 
ΔΡρροϊπιεᾶ. Ης ἄοεβ πῖβ Ῥεοδυβε δε 
τηθδηβ ἴο ροϊπὶ οὔ (νν. 8, 9) ἴμδὲ Ὡς 
Ηοῖγν ϑρίτε ἱπιτεπάεα ἴδεβε αδιγδηρεσηεηῖθ 
ἴο ὃς ἃ Ρδσϑῦϊε οὗ ἐμεῖς ουνῃ ἱποοσωρείεποςε 
πὰ τγϑπβὶ τδῖυγε. κοσμικόν ἴδ 
Ῥεδὶ ΠΠυδιαιεᾶ ἱπ Κεπάεὶ Ἡδλσειο᾽ Τεαελ- 
ἱηρ οὗ ἐδμε ΑῤοΞίϊες, Ρ. 71 Ηϊ. Ἧς δδβ8 
οοἰϊεοιεά ἃ πυτῶρες οὗ ρδξεαρεβ ἔγτοζω 
ΘΔΥν ΟἸτίβείδ υυτίτεσθ νυν πίοἢ δον τἴδδι 
ἃ “ ζοδχηῖς "᾿ ΤΩΥΒΙΊΕΙΥ ΟΣ δγταδοὶ νῶ8 “ἃ 
ΒΥΤΩΌΟΙΪ οΥ δοϊΐοη ντουρδὶ ὕροη ἴδε βίδρε 
οἵ τη18 ψνοσ!ὰ ἴο {ΠΠυϑιταῖε νμδὲ τναβ ἀοίπρ 
ΟΣ ἴο θὲ ἄοπε οἡ ἃ δίρδεσ ρίαπε᾽. Ηἱϊβ 
υοϊλου ποσὰ Αἰμδηδδίυβ ἰβ ἐβρεοίδ νυ 
οοηνϊποίηρ ὥσπερ ἡ ἐκκλησία ὑποτάσ- 
σεται τῷ κνρίῳ, οὕτω καὶ αἱ γνναῖκες 
τοῖς ἀνδράσιν ἐν πᾶσι. ἀπ᾽ αὐτῶν γὰρ 
τῶν κοσμικῶν, ἐὰν θέλωμεν, καὶ τὰ 
γοοῦμεν. ΤῊ Ϊ5 βἰρηίβορηςὶ νογά βιδηάδίης 
δι ἴδε οἷοδβε οἱ δεπίεηςε δ ΒΠςεΠ Εἶν 
ἰῃἀϊςαῖεβ ἴῃς ἱῃοοτωρείεπος οὗ {πε νδβοῖε. 
ΤὮε δτβὶ οονεηδηῖ δαά [18 ΒΟΙΥ ρίαος δυΐ 
ἴ νᾺ8 κοσμικόν. Ἐος [πε βαπ)ε γελβοῃ 
δε ξοεβ οὔ ἰοὸ εηυσηεσγαίε ἔμε δζίϊοϊεθ σοη- 
ταϊπεὰ ἴῃ τπε ἅγιον. Ηε νἶδδεβ τὸ δείωρ 
ϑείοτε υ8 ἴῃς οἄγτε ἢ το ἢ 411 115 
διτδηροιηεηίδ μεσε τηδάς: ποιδίηρ Ψ 88 
ΒαρμαζΊατὰ δηὰ στηεδηίηρίεεβ ΤὩς βυς- 
ςεεάϊηρ νεζδεβ ἅτε ἱπάεεά ἴδε τεβυπηρίίοι 
οἵ νἱϊϊ. 5, “ 8εε ἴδε γοὺ τηᾶκε αἱΐ τίη, 
δοςοοτάϊην ἴο ἴπε ἴγρε ββονῃ ἴπες ἰῇ 
ταουηῖ ᾽". 
γε 2. σκηνὴ γὰρ κατεσκενά- 

σθη... “Ἐο᾽ ἃ ἴεπὶ ΨΔ28 οοηδβίσυοίεά, 
ἴῃς ἰοτε-ῖεπε, ἰῶ ὩΙΟΒ ψεγε "118 ἀρρσο- 
Ρτίδιε οοπίεηιβ. σκηνὴ, ἃ ἰεπῖ. ““Οὔ- 
βεγνδηάυχῃ εβέ ἰῃ ῥσίσωιβ ἤδης ἀεδβοσί ρείοω- 
ἐπὶ ποῦ δὰ τεσ ρίυτα δεὰ δὰ τ ρεσπαςυυσῃ 
δοςοτησηοάδτὶ ; αυἷα πἰπγίγαση ποδίεσς Ὠϊς 
βοτίρίοσ ςἃὰ ργοργῖε αυδε Μοβεδ βεςυηάυσω 
ἐχεηρίδε ἱρδὶ ἰῶ σιυοΐϊε δῥτοροβίτσω 
αὈτίοανίς, οὐχ τευ ἱρβίβ Ἴοεϊεβεῖθυς 
οοτηρδσαῖ᾽" (Βεζα). Ου ἴδε οοπδβιίσυςίοη 
ἰπ ψ Ὡς ἴδε που ἰδ ἤσγβε Ἵοοποείνεά 
ἰπάεβηϊιεῖν δηά ἴβ ᾿ἴβερ τῆοτε οἰεασίν 
ἀεβηπεὰ Ὀγ {πε αἰεἰραῖῖνε, ψἤοθε ἱσπρογὶ 
ἴῆ8 τεοεῖνεβ βρεοίδὶ ρῥγοπγίπεωος, 8εὲ 
ΜΝ Ιπεσ, Ρ. 174. ἡ πρώτη, ἴδπε ουΐες, 
ἴθδλῖ ἱπίο Ὡς ἀῆγοπε ἤγεέ επϊιεσζεά, 
Ὁνίοε ἴῃς ἷζε οἱ ἴδε ἱπῆεσ δηὰ επιεσεὰ 
ποτὰ ἴδε εδδῖ (βες Μδορτερος οἡ Ἐχοάυβ, 
δηὰ δρρεηάϊχ ὃν ΟἿ111ε8 ου οοπβιτυςίίοη 
Οἱ τὰ θεσγῃδο]ε). [(τρὲ ἰεηῖβ ὑνεσα ὉΒΌΔΙΥ 

ἀἰνίἀεὰ ἱπίο δὴ οὐΐες δπὰ δ ἰππεσ, ἃ 
ἔσεε δῃά ἃ βεοοηᾶά. Απά 8 ἴεπὶ Ῥεΐπῷ 
νἱπάονεββ, ἡ λνχνία ν 28 ἃ Πεσεββᾶσυ 
δτιῖς]ς οὗἩ ζυγηΐτυτε; ἴῃς ἸΑτηρ-διδηᾶ, οσ 
“απ οβοῖς κ᾽" τετηϊμάϊηρ τε (πλὲ 86 
Ἰδέ οὗ ἄδν, ἴδε Πρ σοταπιοη ἴο 811, ννὰβ 
ποῖ βυδῆςϊεπε τὸ συϊάςε τ᾿ο αοὗ. Ωγ, Εχοὰά. 
χχν. 31-20; δηὰ Ζεςῇ., ο. ἰν. καὶ ἧ 
τράπεζα ἴοΣ ἴδε τηλκίηρ οἱ ἴδε 88] 
ἰπβιγσυςίοηβ αγε τεοοσάεἁ ἴῃ Εχοά. χχν. 
23-30, ςοπουάδϊηρ ψτὰ ἴῃς ἱπ͵ αποιίοη 
ΦΊΒΟΣ 5ῃδὶ: δεῖ ὑροη ἴδε ἰδ ]ε βῃον- 
Ὀγεδὰ Ῥείοσε πῆὲ αἰνναγ." [ἿἋ᾿ἢἡ ἴ,εν. χχίν. 
6 ἴτ ἰ8 οςδ)1εὦ “τὰ ρυτγα 180 ]ς,᾽" εοδυβα 
τηλᾶε οἵ “ ρυτε᾽ ροϊά. καὶ ἡ πρόθ ε- 
σις τῶν ἄρτων Ἠ᾿4πὰ ἴδε δβειτίῃρ 
ἕοσι ἢ}: οὗ ἴδε ἰοανεβ᾽" οδιεὰ ἱῃ Εχοὰά. χὶ. 
23 (Ρ.) “Ἰοανεβ οὗ ἴδε βεϊεηρ ἰοτί "". [π 
Ἐχοά. χχν. δ Ἀα οαϑρυα ἰδ ρίνεπ 
ἐπιθήσεις ἐπὶ τ. τράπεζαν ἄρτους ἐνωπ- 
ίονε ἐναντίον μον, [πε Ἰοᾶνεδ πετε Ὀεὶπρ 

οαἰεὰ Ὧ38 ὉΠ Ῥγεδά οἵ {πε ἕλςε οσ 
ςς. [ἢ ἴμδν. χχὶν. 5-Ὁ πιϊπυϊς ἴῃ- 

βιίσυςοη8 ἔοσ ἐμεῖς ςοσηροβίτίοη ἀγα ρίνεμ. 
δηὰ ἴος τπεῖς “"" βεϊτἰηρ (οσιἢ," ἀπά ἰξ ἰβ 
αἀάεὰ ἔσονται εἰς ἄρτους εἰς ἀνάμνησιν 
προκείμενα τ. Κυρίον. ἴπ τ Οἤτοη. {δὲ 
Ἰοανεβ ατε οδἹδὰ τ. προθέσεως ἰταπεϊλπρ 

ΓΘΊΣΘΣ ΣΤ 2 ὑιελά οἔίδετον. Οὐ 
ὐζας τετ “ 

ἴδε τηεδηίηρ οἵ ἴῃς “δον διεα "᾽ βες 
Ἐοδετσίβοῃ ϑυωϊ᾽ 5 Κεἰ ἡρίον οὗ ἐδ ϑενιΐέος, 
207 8. “Τῆς ἴΔ0]ε οὗ Βδονν Ὀγεδά 888 ἐϊ8 
εἰοβεδὲ βδσαἶεὶ ἰπ τῆς ἰδεἐΞέεγμία οἵ 4τ- 
οἰεπὶ πελιποηΐδηη, ἤθη ἃ ἰδδ]᾽Άς ἰαάεπ 
ὙὮ ταεδῖβ ννὰ8β δργεδὰ βεδίἀε (Ὡς ἰάοὶ.᾽" 
ΚΠ Βυς {πε ἰάεα ἴδδὲ ἴῃς μοάβ δοίυα!ν 
οοπδυπιε ἴῃς 80] ἰοοά τῃδι 18 ἀδροείιεὰ 
δὲ ἐμεῖς βηγιπεβ ἴβ ἴοὸ Ἵοσυὰς ἴο βυδαβίοι 
υἱϊπουῖ τηοά!δοδείοη Ὀεγοπὰ ἴῃς βαναρε 
βίαις οὗ βοςίεἰν ; [δε σίἴ2] τπδὺ βυγνίνε, 
δυι {πε βου βοῖδ] ρἣβ.. . . 1} οοτῃς ἴο 

αυϊδὶῖϊς οὗἨ ἁτῃς ῥτίεβίβ ᾿. Οὐ 
Ννασὰς ον ετ' 8 Κονιαη Ἐδείϊυαὶς, 215-20. 
τιᾳ λέγεται ἅγια. “ὙὍΠε αυλίϊδ- 

τἶνε τεϊδιίνε ἀϊγεςῖβ διϊεπύοη ἴο ἴῃ ἐξα τυτεβ 
οἵ τῆς Ῥίαος ΒΙΟὮ ἀειτεστηῖπε ἰϊ8 πᾶπις 8 
“ον " (νεβίοοει). ἅγια ἰδ πευῖες 
Ῥίυτα!, 8 ἱπ νεῦ. 3. 80 Τῃεοάοσει 
τεὐεςεὶπρ ἴλ6 τεδάϊηρ ἁγία. Ἐοτ [Π|8 πᾶτε 
δες ἴεν. χ. 4; Νύχῃ. δ]. 22; ὃδυξ ἴῃ ΧΧ 
αἰνναυβ ἢ πὰ ἀττίοὶς, μεσα οπιϊιεά, 
ῬοεδιΪγ, ἴο Ὀτίπρ οἱ τλοτε Ῥγοσαϊ ΠΕΠΕΙΥ 
ἴδε Βοῖγ σπασγαςῖεσ οὗ ἴπε ρίαςε. 

νεῖ. 3. μετὰ δὲ τὸ δεύτερον 
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ς Εχοά. χνι. λεγομένη ἅγια ἁγίων, 4. "χρυσοῦν ἔχουσα θυμιατήριον, καὶ τὴν 
33,εἴχχν. 
Ἰῶ, τ, εἰ κιβωτὸν τῆς διαθήκης περικεκαλυμμένην πάντοθεν χρυσίῳ, ἐν ἡ 

εἰ χκχῖν, στάμνος χρυσῆ ἔχουσα τὸ μάννα, καὶ ἡ ῥάβδος ᾿Ααρὼν ἡ βλαστή- 
29: Νυπ). 
χνὶϊ, τὸ; 
: εκ. νἱῖ!. ο; 2 Ῥαγ. ν. το. 

καταπέτασμα. “Απὰ «αἤες ἴδε 
βεοοηὰ νεῖ! {με επί ψϊς ἢ 18 οα]εὰ " Ηοῖΐν 
οἵ Ηοϊίεβ,᾽ ᾿᾿ ποῖ, 48 Ννεβίοοιξ, “δ ἰεηὶ 
[νν88 ργεραγϑά] νυν! ςἢ ἰβ οδ εὰ,᾽" ἰοσ “"  βεη 
δἰιγίδυξίνεβ τὸ ρμίδοοδ δέεγ ἢ δες 
τος, {πε ατίίοὶς Ὀεῖοσε ἴῃς βυδδιδπειννς 
ἰ8δ ἀτορρβά"᾽ (Βυξίπιαππ, Ρ. 92. Τδε 
Ῥασιςῖρ!ε νυ ἱτἢ τῃ6 ἀτεοϊα 28 ἀβιλὶ Δ Καεδ 
ἴδε ρίαςς οὗ ἃ τεϊδεῖνε οἴδυθε. μετὰ ἴῃ 
ἃ ἰος8] βεηβε [ποῃ-οἱδββίοαδὶ, Β[288, Ὁ. 133, 
ψνὨΙοἢ 8 ματα οἰοβεῖν ακίῃ ἴο τῆς ἴετω- 
ΡΟΓΑ] -ὸ- αἴτεσ ἴῃε επίγσαπε 888 ραββεὰ 86 
βεζοπά νεῖ]. Ὑῆε βεοοπά νεῖ! βεραγαῖοά 
ἴῆε Ηοὶγ ρίδος ἴτοπι ἴῃς Ηοὶγν οἵ Ηοὶϊίςβ, 
δηὰ δ8 Ὀείπσ ἴπε βἰρηίβοαπι νοὶ! ψγῷ 8 
βοημειίπηεβ βροκεη οἵ νἱτπους δεύτερον, 
ΒΙΓΊΡΙΥ 48 τὸ καταπέτασμα, βες ΟἤδΡ. νἱ. 
19; Μδί. χχνὶϊ. δι, εἰς. ἱπβιίγυοεοηβ ἔοσ 
τα κίηρ δηά Βαπρίηρ ἰξ τε ρίνεη ἰπ Εχοά. 
χχνΐ. 31-35; δηά ἰπ νεῖ. 36 τῆς οἴει νεῖ] 
ἰβ ἀεβοσῖρβεά. ΤῊς ουζες νεῖ] 8 βοτηεϊίγηθβ 
οδ]εὰ καταπέτασμα ὑιξ ποτε ΠΟΠΙΠΊΟΩΙΥ 
ἐπίσπαστρον, ἘΕχοΐ. χχνὶ. 36, χχχν. 15 
εἴς. ΤΏ τῆποῖ ἰεπὶ ΨΆΒ οδΙϊςὰ τ[86 ἅγια 

ἁγίων, ἰταπεδείης ὈΣῚ Ὁ ψἰοὰ 

ἴῃ Ηεῦτεν ἰάϊοπι ἰβ εαυϊνα!επὶ ἴο ἃ βυρεῖ- 
ἸΔῖῖνε. 

νεῖ. 4. χρνσοῦν ἔχονσα θυμ- 
τιατήριον- . . . Τῇε ἱππεῖ τοὶ ἰδ ομδτ- 
Δδοϊοσίιβεά Ὁγ ἰΐϊβ διγπιβῃίηρβ, ἃ ροϊδεῃ 
Αἰτᾶσ οὗ ἰποεῆβε δηά ἴῃς ατῖκ οἵ ἔπε οονεη- 
δηῖϊ. θυμιατήριον ἰδ τεπάετεά ὈοΙῈ 
ἴῃ ΑΝ. δπὰ ΕΑΝ. ΌῪ “φεηβεγ᾽" (οονίης 
τῆς Νυϊραῖς, “δυγευπηὶ Βαροπβ τῃυτῖίθυ- 
Ἰὰπὶ;" Οτοιίιβ " θυμ : Πῖς ποη εβἴ πιεῆβᾶ, 
βεά ἱπιροβίξυπι τηβηβας δαύῥἑζιν;" ἀπὰ 
οἴδειβ. ἴῃ ἀοίπρ 80 ἴδε ὑβαρε οὗ ἴδε 
ΠΙΧΧ ἰ5 ἰο!]οννεά, ἴον 'π 2 στο. χχνΐ. σθν 
ἘζΖεῖκ. νἱ. τὰ, 4 Μδο. νἱΐ. 1τ---ἰῆς ΟἿΪΥ 
ἰπβίδῃςεβ οὗ ἰϊβ οοουττεηοο---ἶἰς τεπάεσβ 

ΓΟ -Ξ οεπβεῦ; Ψ ΐς, “ ἀἰϊας οἵ 
ἰποθηβα᾽ ἰβ τεπάεγεἁ ὃγῪ θυσιαστήριον 
θυμιάματος, βεε ἴεν. ἷν. 7, 1 Οἤτοη. νἱΐ. 
49, εἰς. Βυὲ ῬΠϊο (ρ. 512 Α, 668, (), 
]οβερῆυβ “πέ., 1. 6, 8, ἀηὰ τῆς νεγβίοπβ 
οἵ ϑυτηπιδοδυ8 δπά Τμβεοδοιίοη ἱῃ Εχοά, 
χχχὶ. 86 θυμιατήριον ἴοτ "4]12τ οὗἁ ἰπ- 
οεηβε᾽. Βεβίάεβ, ἴῃς ἴογῃι οὗ ἴῇε ννογτᾷ 
ἰπάϊοαίεβ τπδὲ ἰξ οουἱὰ Ὀς υϑοὰ οὗ Δληγ- 
τοῖηρ οὐ νϊοῃ ἴποοηβε 'β οβεγεᾶ. ἴἰ 
νν88, ᾿πογείοσε, υηἀδεγϑίοοά οἵ {πε ““Δ]1τ 
ὈΥ ΟἸΙεσηεπὶ Αἰεχ. δηὰ οἴδος ἕδίπετϑ; ὈῪ 
Οαἰνίη, ψνῆο βαγ8, “αὐτὸ ποπιῖπε δἰἴᾶσε 

βυδῆτυβ νεὶ πγτιίαπιδῖιβ ροτϊ8Β ἱπίε!ρο 
αὐυδπηὶ τπυτ υ Πυσ ;᾽᾿ ἀπά Ὁγ πιοβί τηοάεγη 
βοδοίδιθβ. ΑΒ Πᾶβ ἐτεηυεπεῖν Ὀεεη υτ 
ἰπ [8 ἱποσθάϊδις δαὶ ἱπ ἀεβογιθίηρ ἴῃς ἔυτ- 
αἰζατε οὗ 186 τΔρεγηδοὶς ἔπεγε βμου!ά ΡῈ 
πο τρεαεῖοιν οἱ. λῇ αἰϊδτ δ, ᾿Ἰρρεησει Ριδ- 
οὐ 888 εἰς τεχαγάϊπρ ἰτίοα 
Ἡγε ες ρα κορθὴ ἴο ἐξ, ἔοτ ἰῃ δεῖ δ ϑωοά 
ουϊοίάς [πε νεῖ! ; ἀπά ἴῃς δυΐποτ 888 Ῥεεῃ 
εἰατρεά ἰῇ εττοσ. Βαϊ {πε σδηρε οπὶ 
ὲν ᾿ οὗἩ νεῖ. 2 ἴο ἔχονσα ἰδ εἰρηϊδοδηῖ, 
δηὰ ἰπάϊοαιεβ {παι ἴξ ννᾶ8 ποὲ ργϑοίβει Υ 
(8 ἰος8] τεϊδιείοπβ ἢς δδά ἰῃ νῖενν, θὰς 
τῖμες ἰἴ8 γί] δϑϑοοίφοπβ, “ 1 οἴοβα 
οοπηεοιίοη υνἱτἢ τὰς πιϊηϊβίσυ οὗ {πε ΗΟΙῪ 
οἵ Ἡοϊΐεβ οπ {πε ἀδυ οἵ αδἰοῃεχηεηῖ, οὗ 
δὶς Πα ἰβ βρεακίπρ " (Πανϊάβοη). Τῆς 
αἰϊδ '"νγὰ8 ἱπάεεἁ 80 βι ΠΥ οοππεοιεά 
νὰ της ϑδηςῖα ϑαποίογυπι παῖ ἴῃ ἴδε 
ἀϊτεςτίοπ5 οτρίῃδιν ρίνεῃ ἴογ [8 οοπδίσῃς- 
πἴοῃ τδῖβ ννὰβ ὅτουρῃς οὐὖἱ (Εχοά. χχχ. 1-6). 
“ΞἼΒου 5ῃδλῖε δεῖ τ Ὀείογε ἴδε νεῖ] (ἀπέ- 
γαντι τ. καταπετάσματος) {Ππαΐ ἰΒ Ονεῖ 
τδε ατῖκ οἵ ἴδ τεβεϊπηοην," ἀπά ἰπ νεσ. 1Ὸ, 
“118 τπαοϑὲ ΠοΙν (ἅγιον τῶν ἁγίων) το ἴδε 
1,οτά". Ιη τ Κίπρο νΐ. 20 ἴξ 18 αἰδο βαίᾷ 
οἵ ϑοισθοῃ οθε ἴα πιλάς τς αἰΐασ οἱ 
ἰποοῆβε κατὰ πρόσωπον τοῦ δαβὶρ “ἴῃ 
ποηῖ οὐ τῆς οτγδοῖς," ὑπο Ὀτίηρβ ἴὲ 
ἱπῖο ἀΐτοοῖ οοππεοοη ψ πε αὐ 
γᾷ αἶδο 1 Κίηρβ ἰχ. 25. χρυσοῦν, 
δἰτπουρῇ πιλάς οἵ βῃϊτείπ) ψνοοῦ ἰξ 88 
ονοτίδ! ἃ νἱῖῦ ροϊά ἀπά 18 οῆεπ οδ]εά 
“οϊάεη". Ἡδετε εταρῇαβὶβ 18 [αἰ ἃ ὑροη 
[8 ξοϊάεπ ἀρρεᾶσδπος 28 Ὀεὶπρ ὑνογίαυ οὗ 
ἰξβ υδεὲ. καὶ τὴν κιβωτὸν... “Ὧπά 
ἔπε δτῖκ οἵ ἴδε οονεηδπὶ οονεγεά 411 ονεσ 
δ}. ξο!ᾶ". κιβωτός, ὕοχ οἵ ομεβὶ 
(ἴῃ Ατιβεορῃ. ὑγγαςῤξ. τοςό, ννασάγονε) οἵ. 
δτὶς (α ννοσά 81:}}} υδεὰ ἰπ ϑοοιϊδηά, ννῆοσα 
ἴδε τηθδὶ-οἤδδβι 8 κπονγῃ 88 ἴδπε τη λ]- τί). 
Ιῃ υχχ δηὰ Ν.Τ. δρργορείδιεά ἰο ἴδε 
οδεδβὶ ἴη ἴῃς Ηοῖγ οὗ Ηοίϊεβ οἵ ἴο δε δτῖκ 
ἰῃ ννῃϊς ἢ ΝΟΔἢ ννᾶ8 τεβουσά. Ἐὸγ ἰἴ8 οοη- 
ΕΟ ΒΟΝ δερ Ἐχοά. νὴ 1Ιο. περικεκ. 
πάντοθεν νσίῳ τερτεβεητίηρ “ἰη- 
βἰάς δπὰ δῆς » ζρνδεν καὶ ἔξωθεν 
χρυσώσεα αὐτήν οἵ ἘΕχοᾶδ. χχν. ΙΙ. 

εἴτε οδἱεὰ τῆς διαθήκης ῥεοᾶυδε 
πη τ ψεῖς κερὶ αἱ πλάκες τ. δια- 
ήκη« “ἴδε [Δ6]1ε8 οὗ ἴτε οονεπαπε" οα 

νΠοἢ νετε ψτιτεη πε ἵεῃ οοτητηδηά- 
τηεηῖβ8, ἴδε 8ι1πὶ οὗ ἴδς ἔετπιβ ἴὸ ψψῖο ἢ τῃς 

ἴε ϑύνογες οὔ δπίεγίηρ πε οονεπδηΐ. 
Βετγείογε οδιεὰ ἱπ Εχοά. χχχί. 18 πλάκες 



4--. 

σασα, καὶ αἱ πλάκες τῆς διαθήκης 9. “ὑπεράνω δὲ αὐτῆς Χερου- ἁ Ἐχοά. 
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18. 
βὶμ' δόξης, κατασκιάζοντα τὸ ἱλαστήριον: περὶ ὧν οὐκ ἔστι νῦν 
λέγειν κατὰ μέρος. 6. " Τούτων δὲ οὕτω κατεσκευασμένων, εἰς μὲν « Ναπι. 
τὴν πρώτην σκηνὴν διαπαντὸς εἰσίασιν οἱ ἱερεῖς τὰς λατρείας ἐπι- 

χχνυ ϊ, 3. 

1 χερουβειν ἰη ΒΌΞΕ ; χερονβειμ ΑΡ, 37. Τῇε χχ 180 μ858 ἴῃ βδπηθ νατίαπίβ. 

μαρτυρίον. Τεδβε [Δ0]168 ννεγε, ἰῇ υχΧχ, 
Ὦσβι βροόκεὴ οἵ 868 πυξία (τὰ πυξία τὰ 
λίϑινα, Εχοά. χχίν. 12. ὙΠΕΥ ἅτε οδ δὰ 
πλάκες ἰη Εχοά. χχχί. τ8.. Ῥδὺ] δἰβο υ865 
τι 18 ψνοτά ἰπ ςοπιγαβεηρ, τῆς βίοης 18 0168 
οἵ δε 1ν»ν νι τε σάρκιναι πλάκες οὗ 
ἴδε Βεατί. [}ἢ στ Κίηρβ νυἱῖ. ο ἷἴξ ἰβ βιδιεά 
(πλὲ Βα ϑοϊοσμοπβ Τεπρῖς ψὰ8 ἀςεάϊ- 
οαἴεά {μεβ6 ἰδ θῖεβ ννεσα [πὸ ϑοῖὶς οοπίεπιβ 
οὗ ἴδε αι. [πὸ ἴδε τδδεγηδοῖς, μοινενεσ, 
8 βεσε ἀεβοσί δεὰ ἴδε δεῖς αἰϑο οοηϊδίπεά 
στάμνος χρυσῆ ἔχονσα τὸ μάν- 
να “4 μοὶ τ οοπιδίπίηρ πλδηπᾶ,᾽" 
88 ἀϊτεοϊεὰ ἴῃ Εχοά, χνί. 33,34, Μοϑεβ 
βαϊὰ ἰοὸ Αδίοη λάβε στάμνον ὃν 
ἕνα, γβετε ἰτ ἰδ τηδβουπε; ἰπ ΑΓιβιορῇ. 
ῬΙμέ, 545, ἔετιϊπίης (ες ϑίερῃδηυβ. 8.ν.). 
ὕδυλι!ν τὸ νν88 οὗ εατίπεηννασε δηὰ υδβοὰ 
ἴον Βοϊ ἀϊπρ' ννῖπε, πβοπευ, εἰς. τὸ μάννα 
ἴῃ Ἐχοά. [" ἰβ ἴπε ἴοιτη υϑεᾶ; ἴῃ ἴῃς 
οἴμες Ῥοοὶ δῖ: καὶ ἡ ῥάβδος 
᾿Ααρὼν ἡ βλαστήσασα, 88 τεϊαιτεὰ 
ἴῃ Νυπ). χνὶϊ. σ-το, νυ ἤεδη τῆς τοάβ οὗ δε 
εἰῦεβ ννεσα ἰδ4 ἂρ Ὀείοτε ἴπε [ογὰ τὸ 
ἀειεγγαῖπε νῇο ἡνετε ἴδε Ἰερτ ἀπηδία ργίεδίβ, 
ἰδοὺ ἐβλάστησεν ἡ ῥάβδος ᾿Ααρὼν. Οἢτγ5- 
Οβίοσῃ τετηλεῖβ ἴπδὲ τῇς οοπίεηιςβ οὗ τῆς 
Ατἰῖκ ψεγε νεπεσδῦῖε δηά βἰρσηϊβοδηι πιεπῖοτ- 
1418 οὗ 1βγα εἰ 8 τεδε!]ίοσ ἢ τπς Δ 01ε8 οἵ ἴπ6 
φονεπδηῖ ἴογ ἴδε ἄγβί ννεγε Ὀγοκεῃ οἡ 20- 
οουης οὗ {πεὶγ βίη ; [ἢς τηδηπᾶ τεηϊπϊη σ᾽ 
1πεπὶ οὗἉ {πεῖς σηυγπιυτίηρς ; ἴμε τοὰ παῖ 
Ῥυάάεά οἵἉ ἰδεῖν Ἰεαίουδν οὗ Αδτοη. 
ὑπεράνω δὲ αὐτῆς χερουβεὶν 

δόξης. .“Απάονοτ ἰξ [πε Αγ] σδογυ- 
Ὀίῃα οὗ βἴοτν, ονετβῃδἀονηρ [π6 πλεσου- 
βεδλῖ" [" οὐδυτηδγαητία ρτορί δτοσγίαπι " 
(Κυ!]ᾳ.).. Αοκοτγάϊηρ το Εχοά. χχν. 18-22, 
τῆς ΟΒεγαδίπι ννεσα τὸ Ὀς ἔννο ἱπ πυπΊροσ, 
τλλάς οἵ φο]ά, οπε δὲ ες Ἂεπὰ οἵ ἴῃς ατίς, 
Ἰοοκίῃρ ἰονναγάβ οὔς δηοίδεσ, δπὰ ονεῖ- 
βῃδάονίηρ ἴδε πλέον δεαῖ ἢ {πεῖς 
νηρβ [συσκιάζοντες ἐν ταῖς πτέρνειν 
αὐτῶν ἐπὶ τοῦ ἱλαστηρίου] Τῆε Οδετυ- 
Ὀίπχ 8εεπὶ ἴὸ πᾶνε βυτῃρο ἰβεά, ἴθ ἴδπα 
τωληηεσ οὗ ἴπε Αβδυγίδηβ δηὰ Ἐργριίδῃβ, 
ἴῃε οτεδέυγεβ οὗ αοίά, 411 τῃαϊ 15. Ὀεβὲ τῇ 
ογεδείοπ, Ὁγ ἃ σοτηρί πδιίου οὗ Ἄἐχοὶ! !εποεβ 
ἰουηά ἴῃ πο βίηρ!ςε Ἴσγεδῖυσε. [π Ἐζεκίεϊ, 
ἷ. τὸ ἴεν δᾶνς ἴουγ ἔδλοεβ, οὗ ἃ τηδῃ, ἃ 
Ἰοη, δῶ οχ, δπά δὴ ελρῖε, τεργεβεπίίῃ 
τεβρεςτίνεϊν ἰπιε!]!ρεηςε, βίγεηρίῃ, βιεδά- 
[λβίπεββ, γσαρίἀϊυ. Βυὶ εὖ Πανίάβοη. Ρ. 
173 δηὰ ΟΠεσυηε β ατῖ. ἰπ Ἐπογεὶ. Βὲδί. 

δόξῃς, ἴπε ΟΠετγυδίπι ἀγα ἤεγε οδ᾽ θὰ 
“οἔ ρίοτγυ," Ριοῦδὶν Ὀεσαυβε οἱ θεῖν 
αἰίδοπεά τὸ δηά, 48 11 τνεσ, διίεπάδης 
ρου, ἴδε ρίαςς οὗ ἴπε πιδηϊ εβιδοη οἱ 
ἴδε αϊνίηε ρίοσυ. [“ΑἱβΒ Τγᾶρεν ἅἄετ 
Ἡεσε ομκεῖς, ἰῇ τνεϊοπετ ἀΐε ρσοκὶίοῃς 
απαάεηρερεπνασὶ ἰοῦ Κυηά (δᾶι᾽ 
(νν εἰβ8).) τὸ ἱλαστήριον. [π Εχοά. 
χχν. 17 Μοβεβ ἰβ ἱπβιγιοϊεὰ ἴὸ τδκε ἃ 

βοϊάεῃ οφνες [ΓΕ3] το δε Ιαϊά ρου 

τῆς 1ἰά οὗἩἨτα τὶς, δηᾶ τϊβ ἰῃβίγυςτίοῃ 
τῆς ΟΧΧ τουιθεῖ τ ὃγ ἴδε ννογάβ ποιήσειν 
ἱλαστήριον ἐπίθεμα χρυσίου καθαροῦ. 
τις ἐς με ἐπίθεμα «αἴοπε, νἱζπουϊ δὴν 
αυαϊγίηρ δάγεςῖῖνε, νου μανα Ὀεαπ δῃ 

δάεσυδίε ἐγαπβίδ ἴοη οἵ ΓΊΒΞ9, ἴον Ὁοα 

ννοσάὰβ πηεδη “8 οὐνεγ ". Βυῖ ἐπίθεμα 
ἰδ πονεῖ εἶβα υϑεὰ ἰῃ ἴδε ΓΕΧΧ τὸ 

τταπβίδις ΤΕΣ, ΨΈΪΟΒ 8 τορι δεῖν 

(ταπϑίδιοὰ ὃν ἱλαστήριον, Αἰτπουρὰ τηϊ8 
ννογὰ ἀοεβ ποῖ ὄἼχρυεβ8 ἴπε ἰάθα οἵα πηδίεγίδὶ 
οονετίηρ. [ὈῬΠΠΟ τοῖς [ἤδη οηςε τεσηδεῖβ 
ὕροῦ 1ῆ15. ἴη δὲ Ῥγυοΐμρ'., το, ἴῃ βρεακίη, 
οὗ βγτηδοῖβ, δε βὰγβ τῆς ἵλεω εως 
ἐπ τῆς κιβωτοῦ, καλεῖ αὐτὸ 

γ- ἐϑοά ὰ Μέέ. κεν ἢ 68, 
ἧς ἐπίθεμα εἰ πῶμα όμενον 
ἐν ἱεραῖς βίβλοις ἱλαστήριον) Τῇε 
τελβοῃ οἵ 1ῃϊ5 υϑᾶρε ἰβ ἴο ῬῈ ἰουπά ἴῃ τῇς 
ἴλει τθδὶ ἴδι8. “"σονεῦ᾽" τνᾶὰβ8 βρείηκιοά 
νι ὈΙοοά οἡ ἴδε ἀδν οἵ αἰοηῃεπιεηΐῖ, δηὰ 
οᾶπιο, ἐπετείοσγθ, ἴο ὃς αββοοίδιοα νὰ τμα 
εουεγὶηρ οἵ 5ἷη. [πάερεὰ, τῆς Ηδεῦτεν 
ψοσὰ τυδίοῃ ἀεηοίεβ (ἢε τηδίετίδ] οονετίπς 
5 τπδὲ νυ ΠΙΟΒ 8 ταρυϊαῦῖν υϑεά ἴο Ἔχργεβ8 
τς σονετίης οὗ βὶπ. Ὑδε οτίρί πὶ ἐπίθεμα 
ἴδ Ὀεοᾶπιε ἃ ἱλαστήριον ἐπίθεμα πὰ 
ηδΠν ἱλαστήριον. δες Ῥεἰϊββεηδπῃ, 
Βίδεϊεἐμά. Ῥ. 121-132.) περὶ ὧν... 
έροᾳ “ οὗ ΜἘΙΟΏ να σαπηοῖ πον βρεδῖὶς 

1η ἀςιδὶ! ". ἔστιν, 48 ΟΟΤΩΠΊΟΠΙΥ ἰπ οἷα βδὶ- 
οἱ ατεεκ -9 ἔξεστι. κατὰ μέρος --οπε 
ὉγΥ οπε. Ἐχδγῃρὶθβ ίη δ εἰδιείη δᾶ ΒΊἊΘοῖκ 
(δεε εβρεοϊδιγν Ρίδιο, Τἀεαεέ. 1578, νῇεσε 
ἐς 18 ορροβεὰά ἴο ἄθροισμα). 

γν. 6το. ϑδιρηϊβολπος οἵ ἴμεβε δι- 
ταηρεπιεπῖβ. 

γεν. 6. τούτων δὲοὕτωςξκατεσ- 
κενασμένων ... “Απά δἤετ ἔδεβ8ς 
τοίηρβ πδὰ Ῥδεη τῆ ἰμτηίϑῃεά, ἰηῖο τς 
ἴοτε-ἴεης, ἱηάεςεά, τῆς ῥγίεβίβ εηίεσ ςο- 
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[νετ, 25; τελοῦντες " 7. εἰς δὲ τὴν δευτέραν ἅπαξ τοῦ ἐνιαυτοῦ μόνος ὁ ἀρ- 
Ἑ ιοὰ. Ν. Ὁ . , κω Α 
χχχ, το; χιερεὺς, οὐ χωρὶς αἵματος, ὃ προσφέρει ὑπὲρ ἑαυτοῦ καὶ τῶν τοῦ 
μεν. χνὶ. 
2,15, 34. 

Εἰδυδιν ἰπ τῇς ρετίοσηαπος οἵ {πεῖς 
βεγνίςοβ, Ῥυΐ ἱπίο τῇς ἱππὸῖ ἴπε ΗἸΡΒ 
Ῥγίεβὲ δίοπε οπος ἃ γεᾶσ ποῖ υἱΐμουϊ 
ῬΙοοά.᾽" ΤῊΙβ ἰβ τδε ραγίςυϊας δικαίωμα 
λατ. (νεῖ. 1) ἴο ΨΏΪΟΝ Πέ νυῖδῆεβ ἴο ἀΐσεςς 
δἰϊεπίίοη, (ἢς ἱπαοςςββὶὉ]6 βαοσγεάηεββ οὗ 
τῆς ἰππες Τμαπδοσ, 88 τενεαϊδὰ ἴῃ ἴδε 
οοπβίδπι ὀρεππεβδ οἵ ἴπὰ ουίετ-ἰεπὶ, τῆς 
τηγβίεσίουβ οἰοβεπεβδ οὗ ἴδε ἱππεῖ. κατ- 
εσκενασμένων ρετίεςϊ; {πε ἀτγᾶηρε- 
πιδηῖβ ψεῖα τηδάε νὴ ἃ νἱενν ἴο ἴδε 
Αδαρ βεγνίος οὔ ἴδε ἤτγβὲ Ἴσονεπδηῖ. 
διαπαντὸς, οοπεϊπυουδῖν, ορροδεά ἰὸ 
ἅπαξ. νετ.7. εἰσίασιν ρῥτεδεπὶ ἴεηβε, 
88 ἰῃ Ἡοπιεσ, Ασιβίορῃ., Ρίαιο, Χεπορῇοῃ. 
[|8 ποῖ δαϑβύ ἴο ἀείεγσσηῖπε ὑνπεῖμες (8 
Ῥτεβεηὶ ἱπιρ!ῖεβ ἴμ6 σοπίεπιρογδηεουβ 
ςοπεπυδπος οὗ {πε βεγνίςεβ γείεσσεά ἴο. 
ὙΒοΐυςκ τπΐπκθ ΒΙ εκ νεγὺ “ ππγεδβοη- 
Αὐϊε ᾿ ἴῃ σοποϊυάίπρ ἐπὶ ἰϊ ἱηνοῖνεβ ἴδδὶ 
τῆς τίς δπὰ {πε βεγνίοςβ ςοηπεςιεᾶ ψ "ἢ ἴς 
νεῖ οχίδπε; δυῖ ΒΙεεῖς αἴτεσ τεςοπβίἄεσ- 
διἴίοη, πη Ὠἰπιβοὶ τ ὑπαῦθὶς το γίε!ά ἰἢς 
Ῥοίης τὸ ““ Ἐτευπὰ ΤΒοϊμοῖκ ". Ὀανιάδοη 
βᾶυγβ, “ὙἼδς ρῥγεδεηῖ “ρὸ ἱπ᾿ ἄοεβ ποῖ 
ἰτηρὶν τπᾶῖ τῇς [νενιτςα] βεγνίος 801] 
οοπεπυεὰ ψἤεη {πΠ|ὶ8 ννὰ8 ντίτδη; πα 
τεβεηὶ ἰβ [πὶ οἱ ἴῃε τεοογὰ 'ἴπ ϑοσιρίυσε." 
με ΨΝυϊγαῖε 5πονβ ἰἴ8 ῥγείεσεηςε ὉΥῪ 

τεηδετίηρ “ ἱπιγοίραπε". Τῆε τυ βεοσβ 
το ὃς τῷδε διιπουρῇ ἴῃς τετρ!ς βεσνίοεβ 
Με γεῖ ὑρδεϊά, ἴῃς υὑϑε οὗ [με ρσγεβϑεπὶ 
ἴεπβε πεῖε δηὰ ἴῃ νν. 7, 1Ἱἱ, εἴς., ἄοεβ ποῖ 
ἰηνοῖνε δι. τὰἀφλατρείας ἐπιτε- 
λοῦντες, ποῖ, 48 αϊᾳ., "' Βλογ βοϊοτυση 
οϑῆςοϊα ςοπδυπηηδηῖςβ," ἴοσς ἔδεβε γαῖποῦ 
δεϊοηρεά το ἴπε οουτὶ οἵ ἴδε ργίεβδίβ ; πὲ 
“ Ῥεγοστηίπρ ἰδεῖς βεγνίςςβ "᾿ οἵ ἰτἰσητηΐηρ' 
δε ἰατὰρ δηά οπςηης, ἰποθῆβε; 866 
ἙΔετιβμείπι, Τὰε Τονιῤίε; 1,5 νη δέγγ, 
εἰε., Ῥ- 130-140. ἐπιτελεῖν ἰΒ υδεὰ ἴῃ 
Ἠειοᾷ, δηὰ ἰῃ Ὠἱοά. 5ὶς., δπὰ ἴπ ῬΏϊο, 
ἴοτ ἴῃς Δοςοτῃρ) ϑῃϊηρ οἵὗἉ τε! ρίουδ βεγνίοεβ 
δι [τ ἰδ ποῖ 80 υδεὰ τῇ ἴπε υχχ. 

γες. 7. εἰς δὲ τὴν δεντέραν 
ἅπαξ τοῦ ἐνιαντοῦ. .. Τῆε ἴᾶνν 
8 ίνεη ἰπ 1μεν. χνὶ., δοῖι περαῖίνεϊγ δπὰ 
Ῥοβίεινεῖγν ; περαιίνεϊν ἰῃ νεσ, 2 μὴ εἰσ- 
πορενέσθω πᾶσαν ὅμν εἰς τὸ ἅγιον 
ἐσώτερον τ. καταπετάσματοε---Ὀτοτηΐε- 
οὕουβ ΟΥ οοπίίπυουβ, ἀΔ ἐν ἐπίγαποε ψνᾺ 8 
Ἰοτἀάεη; δηᾶ ροαίεἰνεῖγ, 'ἴπ νεσ 34 ἅπαξ 
τοῦ ἐνιαντοῦ, ἐ.4., οπα δ εδοῦ Ὑδᾶσ, 
υὲξ., οἡ ἴῃς ἀδγ οὗ Αἰοπεπεηι, ἴῃς ἴςπιῖ 
οἵὗ ἴδε βενεπίῆ πιοπίὰ ἴῃς Ηρ Ῥυίεβὶ ἴ8 
ἴο ἐπίεσ. Οη τῆδιὶ ἀδὺ ἴῃς ΗἰρΏ Ῥείεδι 
ΔΒ ἴο δηίεσ ἴῆε Ἡοϊεβὲ δὲ ᾿ἰεδδὶ ἐλγίος, 
Βιβὲ ν τῇ τἰῃς ἵποθῆβο, το η Ὡ τῆς Ὀ]οοά 

οὗ ἴπε Ῥυ]]οοκ ννῃϊςἢ δἰοηβά ἴογ δίβ οντὶ 
δἰῃβ δηά ἴῃοβς οἱ πὶβ ἤουβε, ἀπά ἤπδ}ν 
ψὮἢ τῆς Ὀ]οοά οὗ τπε ροδὶ ἴοσ ἴδε δἰπβ οὗ 
{πε Ρεορίε. μόνος ὁ ἀρχιερεύς ἰπ 
ςοηίγαδὶ νν [ἢ οἱ ἱερεῖς οἵἩ νετ. 6. ΤΕΐβ 
Ῥοΐπι ἴβ αἷβο ἐπιρβαείοεά ὉγΥ ΡΏιο, δὲ 
Μορπ., Ὁ. 821 Ε., ψ πεσε δα ΒΑ Υ8 τῆδλι τς 
τηϊηρβ ἰπϑίάς τῆς ναὶ] ννεγε διάδεη ἴσότα 
ἐνεσγοης πλὴν ἑνὶ τῷ ἀρχιερεῖ, δηὰ ὉγῪ 
7οβερῆυβ (Βαϊ. μά, ν. 5, 7) εἰσήει ἅπαξ 
κατ᾽ ἐνιαντὸν μόνος. ὅ:εε 450 ἷκεν. χνὶ. 
17. Τῆε ἰἴδᾶνν νὰ8β επιρμαδβίβεὰ Ὁ δα 
ἀεδισγυςοη οὗ Ναάδὺ δηὰ Αδδι, [μεν. χ. 
:. Τῆς Ηοϊίπεεββ οἵ ἴμε Ῥγεβεῆοε δηά 
τῆς ἀϊβδουϊν οὗ δοοεββ ννᾶβ διγσίμεγ ἰἰ- 
Ἰυδιταϊοὰ δηὰ επίογοςά ὃν ἴῃς ἀειηδπὰ 
τπδλῖ βαςτίῆςς βμουὰ ορεὴ ἴῇς ψὰν οὐ 
χωρὶς αἵματος. Τηΐϊβ δίοοά ν᾽ῦᾶβ 
οἥετεά, ἑ,6.., Βρτί ΚΙ Ὦ ἴπς δηρεῦ οα 
1πε ἱλαστήριον, ἢτδι, [ῃ6 Ὀίοοά οἵ ἔπε 
ΟΔΙ]Γ το οἴεᾶπβε ἔγοτῃ ἢἰδ οὐνῃ βἰπβ, ἀπά 
τῆεη, της δίοοά οὗ τῆς μοαΐῖ ἴο δἴοπε ἴοσ 
ἴδε Ῥεορὶς᾽ Β βἰπβ. [ἑαντοῦ ἰδ τηδη 5 Εν 
υηάετ τῆς ἀΐγεςι σονετητηεηξ οὗ ὑπὲρ Δηὰ 
ἄοεβ ποῖ ἔοϊ'ονν ἔγρνημάτων. ὙΤΒῖβ τνοσὰ 
ἄοεδβ ποῖ οςοὺγ ἴῃ [νεν. χνί. ; οἡ ἴῃ οοη- 
Ὁτατυ ἴπς βισοηρεβὶ Ψψογάβ σα υδβεά, ἀνο- 
μία; ἀδικία, ὃυς ο΄ ν. 2.] 

Πεδεὲ ἴῆγες ροίπιβ, ἴδε, μάμι! οὖ ἴδε 
ἱπηροββί δ 1 οὗ ἔγες δοςεβϑ ἰὸ ἴπε Ῥγεβεπος ; 
ποῖ διαπαντὸς υὶ ἅπαξ τ. ἐνιαντοῦ; 
ποῖ οἱ ἱερεῖς ρῥτοπιίδουουῖγ, Ὀυϊ μόνος ὁ 
ἀρχιερεύς; ποῖ πεεῖγ, δὰ οὐ χωρὶς αἴμ- 
ατος. ΤὨΐβ νν88 ἴῃς δικι α λατρείας 
ψ Ὡς ἢ ςουἹὰ ποῖ ΡῈ περίεοῖεά υπάεσ ραΐη 
οἵ ἀεδίῃ. Ψν;δι ἀϊά ἰϊ δἰριι ν τοῦτο 
δηλοῦντος τ. πνεύματος. .. 
“ ἐλπὶς ἰὰε Ηοἱγ ϑρίσίς βἰρη νην, ἴπδιὶ τῆς 
ΨΆΥ ἱπῖο ἴς Ἡοῖν οἵ Ηο]εβ πα8 ποῖ γεῖ 
Ὀεεη τηδάε τηδηϊξεβε, ν᾿ 116 ἴδε ἔογε-ἴεπὶ 
[48 81}}} ὁ ρίαςε"", δηλοῦντος, {δε 
Ἡοὶν ϑρίγιε 15 νἱεννεὰ δ8 ἔπε δυΐβοτ οὗ ἴῃς 
τίτυλ] απὰ 848 πηεδηΐηρ ἴοὸ ἱεδοῖ Ὁ ἜνεγΥ 
Ῥατὶ οὗ ἰς. ψαυρῆδηῃ ςοτηρατεβ σ Ρεῖ. ἱ. 
1 δηὰ δά άβ, “ Α8 ἴδετε ΟἹΥ. γοῤίεςυ, 50 
Βεσε ΟἹΤ. νέξναΐϊ, ἴ6 δβοσίδεά ἴὸ ἐπε Ποὶν 
ϑρίτιι." τὴν τ. ἁγίων ὁδὸν “ἴδε 
ΨΆΥ τηἴ0 (πε Ἡο] εδι᾽᾿ 88 ἴῃ νἱϊ. 2. Αο- 
(ε88 ἴο ἴδε Ηοὶγ οἵ ἩΗοϊΐεβ Ῥείηρ ἴπυ8 
Ὀαιτοὰ ννὰβ δὴ ἱπεϊπηχδιίοη ἴδδὲ ἴδε ἴσὰς 
ἃςςε88 ἴο αοἄ δαὰ ποῖ γεῖ Ῥεεη ξυγηϊδπεὰ 
δηὰ τπδὲ τβετγείοσε ὑνοσβῃΐρ πὰ ἔθ! Ἰονυβ ΒΡ 
νηῖ αοά (ἐδιαῖ 15, τε! ἱρίοη) ψγεγε ποῖ γεῖ 
Ρετέεςι. [Οὐ Ὑβεορῆ, ἡ τ. ἁγίων ὁδός, 
τοντέστιν ἡ εἰς τ. οὐρανὸν εἴσοδος. 
ΜΜνεῖββ, “"ἄε εξ συπὶ Πιτηπ βομεπ 
Ἡεϊίδυπ,.1 850 Ἰοηβ 88 ἴδῃς ἰοσε-ῖεηι 
(τῆς πρώτης σκηνῆς) ὯΔ8 Δη δρροϊηϊεά 
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λαοῦ ἀγνοημάτων 8. ἐτοῦτο δηλοῦντος τοῦ Πνεύματος τοῦ ᾿Αγίου, ε ΠΕΣ 
μήπω πεφανερῶσθαι τὴν τῶν ἁγίων ὁδὸν, ἔτι τῆς πρώτης σκηνῆς . ὁ 
ἐχούσης στάσιν - 9. " ἦτις παραβολὴ εἰς τὸν καιρὸν τὸν ἐνεστηκότα, Β Αεἰδ ααίῃ, 

καθ᾽ ὃν] δῶρά τε καὶ θυσίαι προσφέρονται, μὴ δυνάμεναι κατὰ συν- ΘΗΝ 
είδησιν τελειῶσαι τὸν λατρεύοντα, το. ' μόνον ἐπὶ βρώμασι καὶ πό- 

μασι καὶ διαφόροις βαπτισμοῖς, καὶ 

ἱ{μεν. χί. 2; 
Ναπι. 
χὶχ. 7, 
εἰς. δικαιώμασι 2 σαρκὸς, μέχρι 

λον ἰῇ ΞΕΚΕΡ; ἣν 'π ΜΜΑΒΌ", 17, 27, 71, 73, 137, ἔ, νᾷ. 

3 δικαιωμασι ἴπ ὨΟΕΚΙ, ἢ, νῃ., 5υτρ; δικαιωματα (βίης καὶ) ἰη ΦΑΒΡ, 6, 17, 27», 
31, 73ν 137. 

Ρίδοε 48 ραγῖ οὗ ἴπῸ Ὀϊνίπα διταηρεπιεηῖβ 
ἴοσ Ψοσβῃ (ἐχούσης στάσιν 48 ἰῃ ΡῬοϊγὃ. 
ν. 5, 3) 818 βίρηίῆεβ ἴτας τπε νεσν Ργε- 
βεηῆςς οὗ Οαοὰ 15 ἱπαοοεββῖδῖε. ὙΠῈ νον 
οὐ͵εςῖ οἵὨ (δε ἀϊνϊδίοη οἵἩ τῃε ΤΑδεγηδοὶς 
ἰπίο ΝΟ σοοπβ, Δ Οὐΐοεῖ Δπηὰ δῇ ἱπῃεσ, 
ΨᾺΒ ἴο ἱτῦργεβθβ τῶεῃ ὑπ ἴπε ἴδοι τὰδι 
ἴδε νὰν οὗ δοοεββ δά ποῖ βοίυδ!ν Ῥθαη 
ἀϊδοϊοβεά (πεφανερῶσθαι). Ηξεπος ἴδε 
ΔΡρτορτσίδίθηςδδ οἵ ἴπε γτεπάϊηρ οὗ τῇς νεῖϊ 
88 ἴ86 δυτῆροὶ {πδὶ Ὀγ δε ρετγέεςϊεά τνοσὶς 
δηὰ βδςσίῆοε οὗ Οἤγίβὲ δε πενν δηὰ [ἰνίπρ 
ΨΆΥ (Χχ. 20) νγᾺ8 ορεπεά. ᾿ 
ες. 9. ἥτις παραβολὴ εἰς . . . 

“ογσ 1818 18. ἃ ραγδῦϊε ἔοσ ἴῃς ἔτσως [160] 
γεβθηῖ," ἴοσ ἴῃ Τσοπίεπιροσασυ ρετίοά. 
τ ὯΔ8 ἴογ [18 απίεοεάεπι σκηνῆς. ΤῊΪΒ 

8 ἴπε εἰπιρίςβδε οοπβισυςείοη (ΟἿ ὙνΊπεσ, 
Ῥ. 20γ). Τμδι πρεεοιοα Όγ Ρυϊσηδβίυβ 
ΝΣ Ὑκυρπαηοτς {1|.}} μον (ἃς ἕλς! οὗ 

Ὁ δεΐηρ ἃ πρώτη Αταῖε ἴσοῦα 
τῃς Ηοὶγ οἵ Ηοϊ!ς8) αν ἂ Ἔερὶς "πι18 
τ τωσαλ οδιν ἃ ἀπγβδίδὶς. εἰς τ΄ και- 
ὃν τὸν ἐναοστηκότα, “ἴογ ἴδς τἰπ|ς 
ἴπρ". [Ιἡ δε ὑδὺδ] ἀϊνίδίοη οὗὨ ἰΐπης 

ἱπίο ραϑὲ, ργεβεηῖ δῃηἁ διῖυγε, πε ργεβϑεπὶ 
νᾺ8 ἱεπηθά ὁ ἐνεστώς. Βυϊ ργεβεηῖ ἴὸ 
ψμοπι ἡ ϑένεγαὶ ἱπιεσγργαεῖεσβ γερῖγ, ΤῸ 
ἴμοϑε ᾿ἰνίηρ υπάετ ἴῃς (ἰπερείαη ἀϊβρεηβᾶ- 
ἴοη. 80 εβρεοίδιγν Π εἰ Ζϑο πὰ ΑἸ ογά. 
Βυς ΝΟΤ. ἀραρε, ἀπά εβρεοίδιν ἴπε ὑβαρα 
οὗ τ8ϊ8 Ἐρίβεϊε υνῃῖς ἢ βρεδκβ οἵ τς ΟΒγί8- 
ἴδῃ ἀϊδβρεπβδίοη 88 “ἴῃς οοπιίηρ ἀρε᾿" 
(ν]. 5), “τῆς δΐυτο ννοσ " (1ἰ. 5), ἰηάϊ- 
οδῖεβ ἴμδὲ “τὰς ργεβεης εἶτης " τησβί τεῖος 
ἴο 16 Ο.Τ' ρετίοά. Βεδβίάςεβ, ες ορροεῖ- 

. ὅση το καιρὸς σεως Ροϊηϊδ ᾿ῃ [Π6 
βᾶτωης ἀϊγεοϊίοη ; 38 4180 ἄοεβ ἴῃε οἴδυβε 
πάει καθ᾽ ἦν. εἰς ἰδ πεῖς “ ΨἰΕ τείε- 
επςς ἴο". Απά τς πηοαηίπρ ἰβ8, ἴμδι τ8ς 
ουἵες ἴεπὲ ψῃϊς ἀϊά ποῖ ἰϊδβε! ἢ ςοηπιδίη 
Αοἀ᾽β ργεβεῆος, δυΐ ταῖπεν βιοοᾶ δαττίηρ 
ΔΟΟδβΒ ἴΟ ἰϊ, νγὰ8 ἃ ραγαῦὶβ οὗ ἴῃς επεῖγα 
ἀϊδρεπβαιίοη. [ἢ οἱδες ψνογάβ, [18 Ταῦετ- 
ΠΆΓΟΙ 6 ἀιγδηρεπηθπὶ νγΔ8 ἃ βίγι κίπρ' βυτροὶ 
οὗ τε Μοβδὶς Ἔβοοπον δὶς ἢ οουἹά ποὲ 
οὗ 1861 εβεςι βρίγίυὶ ἀρρεοαοῦ δηάᾶ 
«ὐϊάϊηρς [εἰοννπρ στὰ Οι Τῇε 1,ε- 
νἱῦςΔ) δικαιώματα {πεπιβεῖνεβ, οη ἴδε 

Ετουπὰ οἵ ννβϊο 411 ἴεβα δυγαπρθσηθηῖβ 
Ρτοςεςά, ἐπρμδιςδ!ν ἀεοίατοὰ ἐπεὶ ονγα 
ἰηδάδαυδογυ. Ψνταρρεά ᾧρ ἱπ {πεπὶ ννᾶ8 
τδε τυΐὰ τδλὲ πεν οουἹά ποὶ Ὀτπρ ἴδε 
ΜΟΣΒηίρρεσ ἱπίο οάβ ργεβεῆςε. καθ᾽ 
ἣν δῶράτε... . “ἴῃ δοοοτάδπος ν8 
ΠΟ ἢ [Ρᾶτα δ] 6} ἂτε οἤεγεά βοΐ δ ρἱξβ 
ἀπά εδογίῆοεβ ἴδὶ Ἵαπηοὶ ρετγίδοϊ Ὦϊπὶ 
τπᾶὶῖ ἀοιδ (πς δβεγνίοε 48 τεραγάβ Ἴοη- 
δβεοίεπος, δείῃρ ΟἿΪΥ ογάϊπαηοεβ οὗ {πε 
βεβῆ τεβεηρ ὕροῦ τηεαῖὶβ ἀπά ἀτγίπκβ 
ἃηὰ ἀϊνειβ νψαβῃϊηρβ, ἱπιροβεὰ πὲ] 
ἃ ἵπις οἵ τεοιδοδιίοη". καθ᾽ ἣν- 
τείεισιηρ ἴο παραβολὴ; ἱξ ἴΒ ἰῃ Δοζογά- 
ἃπος νὴ [Π6 ρδιδροῖίς βίρηίοδηος οὗ 
τῆς Ταδεγηδοῖς ἀπὰ ἰτβ αγγαπρεπιθηῖβ, ἵπδὶ 
εἰδβ διὰ βδοσίβοεβς ννετε οἴϊεγεά ψνῃίοῃ 
ςουἹά οπὶν ρυζρε ἴῃς βεβῇ, ποῖ τς οου- 
βείεπος. πὶ δυνάμεναι, Ν πετ᾽Β ποῖα 
(Ρ. δοδ) 18 πιϊβίεδάϊηρ. Οὐ. 1εὈὉ᾽8. ΑΡ- 
Ῥεπάϊχ ἰο Νίποεπε δηὰ Ὀϊοκβοη᾿β Μοάσγη 
Ογεελ, Ῥ. 340. “1π ἴδέες Οσεεῖς, μή 
τεπάδά ἴο ἀϑυγρ ἴῃς ρίδοε οἵ οὐ,᾽᾿ Ἔδρεςῖ- 
Αἰὶγ ντἢ ῬΑΣ ΕΚ Ρί εδ: ΟΥ. Βίαϑββ, 255. 
κατὰ συνείδησιν τελειῶσαι 
τωδᾶτιβ, ἴο γίνε ἴο ἴδε ΨΟΓΒμίρρεῦ ἴδε 
οοπϑοίουδβηςββ ἴῃδι ἢς ἴβ ἰηινατγάϊν οἰεαπβεά 
ἴτοτὴ ἀεδίεπιεης δηά ἰβ (ΓΌΪΥ ἱπ οοπηπιυ- 
πίοη νἕτι αοά; το ὑτίπρ οοπδβοίεπος ΗπδΠν 
ἰηῖο ρεᾶςε. ᾿ 

γες. το. μόνον ἐπὶ βρώμασιν 
ον. μόνον ενίἀεπεν ἱπιγοάυοεβ ἴδ ς 
Ῥοβίεῖνε δβρεςῖ οὗ ἴδε νἱγῖας οἵ ἴῃς ““ φἱ ἢ8 
ἃ πὰ βδοσίῆοεβ,᾽" ἴῃ τηοτε οἰοβεῖν ἀεβηΐϊηρσ 
μὴ δννάμεναι κατὰ συνε ιῶσαι 
“.. ἴδε εἶδε δηὰ βδογίῆοςεβ ἂγε ποῖ 8016 
τὸ δείηρ ἴῃς ΨΟγβῃῖρρεσ ἰηίο ἃ ἤμηδὶ ζεβϑέ 
ας γεραγὰς οονϑοίδμοε, ΟὨΪΥ Βανίηρ εἴεοῖ 
80 ἴδ 85 τορατὰβ τηοδῖβ δηά ἀγίηκβ δηά 
ἀϊνετβ νναββίηρβ-- -οσάϊπδποεβ οὗ ἴπε ἤεβῃ, 
ποῖ οἵ δε οοηϑοίεηςα, ἰτηροϑεά ὑη1}} ἃ 
εἰπε οὗ τεοιβοδίοθ. Τῆς οὔδηβε οὗ 
Ῥτεροβίτίου ἔγοπὶ κατὰ το ἐπὶ πεςὰ εχοῖϊς 
πο βυγρτίβο (οὔ. Ατίβίου!ε᾽ 8 γεψαεης ομδηρα 
οὗ ρτεροβίκίοη, ε.9., Εἰλ. Νές. ἵν. 3, 26); 
δηὰ Βεῖς ἴδεγε ἰ8 ἃ βιίρῃε ἀϊβεϊποτίοη τῃ 
(δε τείεσεπος. ἐπὶ μα8 ἤβαυεηιν ἴα 
πλεδηΐηρ “ἷπ οοπηεοιίοη ἢ," “Β 
τερατὰ το ᾽ 88 ἱπ [κε χί!. 52; [οδη χίϊ. 
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κ {να ες καιροῦ διορθώσεως ἐπικείμενα. 
ἶν. 14, εἴ 
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11. ἢ Χριστὸς δὲ παραγενόμενος 
νἱ, 20, εἰ ἀρχιερεὺς τῶν μελλόντων ' ἀγαθῶν, διὰ τῆς μείζονος καὶ τελειοτέρας 
ΨΠΠΟΣ. 

1 μελλοντων ἰῃ ΑΡΚΕΚΕΡ, ἢ, νξ., Οορί,, Βαβη)., ϑυτριῖαξ ; γενομένων ἴῃ ΒὨ", ἁἃ, 
ς, ϑ.τρ ἰεχὶ, Βαΐ τῇς ἐοτπηεσ νν88 τογα Ἰἰκεῖὶγ ἴο Ῥ6 οπδηρεὰ ἱπίο πε Ἰδτίες σεδάϊπρ 
τδῃ υἱε6 υδγεᾶ. 

16; Αοΐβ χχί. 24 [866 εβρεοίδι γ οηδ]ά- 
80η᾽ 5 δχοείϊεπεὲ ἱγεδίσηεης οὐ τπϊ8 ῥτε- 
Ῥοβικίοη (ὥγεεῖ Ονανι., ῬὉ. 518) βῃονίηρ 
τπδῖ νὐῖὰ τὰς ἀδιῖνε ἴτ βρη! ῆεβ αδεοίμές 
φηῤεγῥοοίέίον, ἰ.6., γεδὲ μῤον, οἵ οἷοξε ἐο, 
δεπος δάάϊτίοη, βυρδϑεαυεηος ἀπά βυς- 
οαβϑίοῃ, ἴμθη ὁτὲ ἩΠΙΟΒ 18 οἷοβα ΌΥ 8 
88 ἃ βυρρεβιίπρ οαιιδε, δοοοπιραηϊπιεηῖ, 
ταοῖίνα, οσς οοπάϊθοη ". ἐπὶ τοῖς τ. φίλων 
ἀγαθοῖς φαιδροὶ γιγν , “ΜῈ δῖε 
ΤΠ οογ οὐ δοοοῦης οὗ ἔἢς ρτοβρεσγίυ οὗ 
ουὺς δεπ 8. ὀνομάζοι δὲ πάντα ταῦτα 
ἐπὶ ταῖς δόξαις τοῦ μεγάλον ζώον ““Ὀυΐ 
ΨΜΕΓΕ [0 γίνε 411 {πεβε τπΐηρβ πᾶπλεβ ἔγοτῃ 
ἴῃ δοοοσάδηςς 18} ἴπε ορίπίουβ οὗ ἴῃς 
δτεαῖ τιοπβίεν᾽" (Ρίδιο, Κεῤ. 493, ο).] Τῆς 
τηεληΐηρ ἴμεη ἰ8 ἔμδι ἴδε νίγιας (δυνάμεναι) 
οὗ τε ρμ'ἣβ δπά βαογίδοεβ 18 Οὔἱν ἴω 
τεϊδιίοη ἴο ἀε] επιεπῖβ οοςδβίοπεά ὈΥ εδί- 
ἴῃρ δηὰ ἀπιρκῖρ ας, οὐ περ! εςείηρ ἴδε επ)]οϊπεά 
Ῥυτγβολιίοπβ. δικαιώματα σαρκὸς 
ταν εἰϊπες δ6 οοηδιγαοά 28 ἃ ςοπτεπιρίπουβ 
ἐχοϊατηδιίίοη δρρεπάεά, οὔ ἰὲ τῆλ ὃ6 
ϑοξεηεά Ὀγ οὖσαι “το ατε". μέχρι 
καιροῦ διορθώσεως ὑβαυς δὰ 
τεπιριιβ οογσθοιοηΐβ". διόρθωσις ἰδ 
Ὁ ΤΑΔΚΙΗΡ διγαίρῃς οἵ σίρε ; υϑεὰ ὉΓῪ 
Ηἱἰρροοζαῖεβ οἵ σεδυςίηρ ἃ (τδοίαγε, ὈΥ͂ 
Ασιβίοῖς οὗ γεραϊγίηρ τοδὰβ δἀπὰ ἤουδβεβ, 
ὈῪ Ῥοϊγδίυβ οἵ ραγίπρ ἀεδιβ, οἵ εἀυοδιίοπ, 
εἴς. ἴξ πιεδῆβ, ρυκείηρ ἰὨΐπρ8 εἰρῆι, 
Ὀπηρίηρ πιδίζειβ ἱπίο ἃ βδιι βέδοϊοσυ 
βίδις, δηὰ ἰβ ἔμ18 υϑεὰ οὗἩ ἴδ ἱπιτοδυσοῃ 
οὔ τῆς πεῖν οονεηδηΐῖ, ἰπ οοηβετηδέοη οὗ 
νἱ, 8, ΝΟ ἴετπι οουἱά Ὀεϊζες ἐχρσγαβδ 
τῆϊ5 νυτίςογ᾽ Β νίενν οὗἩἨ τε οπαγαςίογίβεις οὗ 
Μεββίδηὶς {1π|68. 

γετῖ. τι. Χριστὸς δὲ παραγεν- 
όμενος.. .“Βαυὲ ΟἸτῖβε Ββανὶπρ' ατγίνεά 
8ἃ Ηἰρὰ Ῥχίεβε οὔτδε ροοά Βίηρβ ἴδ νψετα 
ἴο Ῥε, Ηε, ἀπουεῃ τε ρτεδίῖες δηὰ πιοσα 
Ῥετίεςϊ (δεγμδοὶε ποὶ πιδάβ υἷι μαπάβ, 
ἴμαῖ 18, ποῖ οὗ τπῖϊβ ογεδίίοη, ποῖ γεῖ 
ΚὨγουρὮ δΙοοὰ οἵ Πε-ροδῖβ απὰ οδίνεβ, δυῖ 
τἄγου σι δἷβ οὐνη ὈΙοοά, ἐπιεγεὰ οτος ἴον 
411 ἱπῖο ἔπε Ηοὶν οἵ Ηοἱἱεβ, πὰ οδιδίηεά 
δἴεσηδὶ σοἀεπιριίοη."" Ὑῶε πιαίη τβουρδὲ 
οὗ ἴδε νεζϑε ἰβ τπαῖ ΟΠ γίδε μ48 οδιδίπεά 
εἴσγηδὶ τοἀεσηρεοη; (6 δὲ, τδετείοτγε, 
ΒΟ ἰπσοάσοαβ ἰϊ, τεΐεγβ τὸ ἴπς ἱπδ ΠΥ 
οὗ ἴπε 1,ενϊεῖοδὶ ρὶδβ πὰ βαςτίῆςεβ τὸ 
Ῥεσίεος ἰδς ψογβῃίρρε. Τα. ρστεδῖες 
εἰβοίεηου οὗ ΟΠ γίβι᾿ Β πιϊηἰβίγυ σεβ118 ἔγοπὶ 
118 Ὀείηρ δχεγοίβεά ἴπ ἃ τῆοζς ρογίεςϊ 
1Αθεσηδοὶα δπάὰ υἱτ ἃ ἴσας βδοσίῆςε. 

παραγενόμενος, βολτοεῖγ, 485 Νυΐν. 
“. Αββίβίξῃβ᾽᾽᾿ ταῖπεσ “ βανίηρ δτγίνεά,᾽" 
88 ἱπ Μαῖῖ. ἴϊ. σὶ 111. σ΄. 13; δπὰ ᾿σεαυεην 
ἴῃ εὐδεοο ἐρῥὴ σ΄. 188. ἱχίϊ. τ ᾿Ιδού 
σοι γίνεται . . . Ηετε ἰξ [8 
ἰῃ ἘΜΕΙσοΗε οἱ ἴδε εχρεοϊδλοη δτουβεὰ 

μέχρι. ἀρχιερεὺς τῶν μελ. 
ΦἼΒῈ ρειίανε χίνεβ ἴῃς ςμδ᾽δοέ οἵ τς 
ΒΙσ ῥτίεβαν δοϊίοη. Ηρα Ῥγίεςέ, οοη- 
εεγη δα αδομέ, νεὶνπἰςέεγὶμρ᾽ 1Μ|, Ξεσμγὶηρ απὰ 
αὐῥινίηε ὃν Ηἰς νελπἰϑέγγ τὰ μέλλ. ἀγαθά. 

6 βεηϊᾶνε Πεῖε ἰδ πεδεῖὶν εαυϊνδ]επί ἴο 
τῆς δοουβαῖνε τὰ πρὸς τὸν Θεόν ἰπ ἰϊ. 
1γ" (νδυρβδη). ΦΤῆε ροοὰ {ππρβ ἴμδιὶ 
ψΕΙῈ ἴο Ὅς υηάετ τπῸ ἢενν οονεηδληῖὶ ἅτε 
βρεοϊβεά ἱπ νἱῖϊ. Σο-12 ; ἘΒΕΥ βυγραββοά 81} 
εχρεοϊλίοη, ᾿ς ΜὙΠε Ηἰρ 
Ῥχεβι᾽" οὗ ἴδε ροοὰ (πίπρβ οοπιίηρ, ἰδ ἃ 
ποίδδϊς εἰς. Ῥοββίδίν ἴὲ ἰ8β οὔἱν εαυΐν- 
ἃἰεηὶ ἴοὸ “Ηἰγῇ ΡῬηεβὶ οὔ [δὲ πεν 
οονεηδης,᾽" ἴδε οοπίεπίβ δεΐηρ υϑοὰ ἴο 
βιδηὰ ἴοσ ἴπὲὸὶ ψνμοῖς ἀϊδβρεηβαιτίοπ, Ῥυϊ 
τόσες ργοῦδὶν ἴῃς τυτίϊες ὯΔ5 ἴῃ νὶενν ἴ6 
βἰεπάες θεπεβίβ οὐίδιπ θὰ Ὁγ ἴῃς [μενϊοδὶ 
ΗἰρΏ Ρηεβί, δηὰ οοηιγαβίβ ἔβετα στ {πε 
{Π|πιϊτα δῖε φοοὰ τηεάϊδιοά Ὀν ΟἸτίβι. διὰ 
τῆς... σκηνῆς .. .οὐ ταύτης 
τῆς κτίσεως. Τῆε πιεληίηρ οἵ διὰ 
ἷπ νεσ. αἱ ἔδλνουτβ ἴπε υηδετεϊληάϊηρ οὗ ἰξ 
Βεῖα ποῖ ἴῃ ἃ ἰοοδὶ (Υ εἰββ, εἰς.) Ὀὰὲ δη 
ἰπβίσυτησπίαὶ βεηβε, “ ΌΥῪ πε οὗ". [{ 
νν8 Ὀεολυβε Ης ννὰ8 ΗἸρὮ Ργίεβε ποῖ ἰπ ἴῃς 
ελτῖδν Ὀὰὲ τε Βελνεηὶν ὑρεγηδοῖς ἰδὲ 
Ἦε ννβ δ0]6 ἴο βεουζε ἴῃεβε ρτϑαὶ τεβυϊίβ. 
Νο ἄουδι διὰ ἴῃ ἃ δἰπγας οοπηδοϊίοη ἴῃ 
ἷν. 14 ἀπά χ. 20 ἰβ υβεὰ Ἰοοδῖγ. Βαϊ τ[δὶβ 
8εῆϑβςε ἰΒ ποῖ 80 Δρρ]οϑῦ]ε βετε. ΟὨεῖβε ἰβ 
τερτεβεπίεάὰ μετὲ ἂβ τμε Ηἰρῃ Ρτίεδι 
τηϊηϊβιεσίηρ ἴῃ τῆς τ᾿ δεγηδοῖς, ποῖ ραββὶπρ 
τδγουρ ἴὸ (ΟΛ Ῥανίάθοη δπά ννεβίοοι). 
τῆς μείζονος καὶ τελ. σκηνῆς; 
τς ἰΔδεγηδοῖς ρτελίεσ δηᾶ πιοσς ρεζέεςι 
τῆδλη ἴδδῖ Εἰς ἢ Π45 Ὀεεη ἀεβογρεά ἰῃ ἐπε 
τεοεάϊηρ νεῖβεβ, δηὰ ψῃϊοῦ [458 ἰΐβεῖ 

ἢ πχεηιοπθὰ 88 ἴ8ςε βοεπε οἵ ΟὨτίβι᾿ 8 
τοϊηϊβίγυ, νἱϊ.. 2. ΤὨῖβ τ θογπδοῖὶς 15 “ποῖ 
τηδὰς νη Ββληάβ᾽" οὐ χειροποιήτου, 
8 ἰπ νεσ. 24; δαυϊναίαπι ἴο ἣν ἔπηξεν ὃ 
Κύριος οὐκ ἄνθρωπος, νἱϊ!. 2. Ουγ Ινοτά 
οδαγαδοίεγϑοά τῆς τετηρίς 48 χειροποίητον, 
Μαῖκ ιχίν. 5σ8. Βεῖηρ οὗ Βυπιδῃ πιᾶπὺ- 
ἕδλεοϊυτς, νἱϊϊ. 2, ἰξ οουἹά 6 ΟὨΪΥ 4 βυτωδοῖῖς 
ἀνε! ης ἴος αοὰ πὰ ἃ βυτιθοῖὶς νΟσβῆϊ 
ΨΆΒ ΔΡριορτίδῖε. Τῆς νοσγὰβ οὐ τα ύ- 
τῆς τῆς κτίσεως δῖε δὐάεά ἰῃ εχ- 
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σκηνῆς, οὐ χειροποιήτου, τουτέστιν, οὐ ταύτης τῆς κτίσεως, 

᾿ οὐδὲ δι᾿ αἵματος τράγων καὶ μόσχων, διὰ δὲ τοῦ ἰδίου αἵματος εἰσ- 
ἦλθεν ἐφάπαξ εἰς τὰ ἅγια, αἰωνίαν λύτρωσιν εὑράμενος. 
γὰρ τὸ αἷμα ταύρων καὶ τράγων καὶ σποδὸς δαμάλεως ῥαντίζουσα 

Ρίαπδίοω, δἰἐπουρῇ, 48 ΒΙεεῖκ τεσηαγκβ, 
ΠΟΥ δῖα σοσζίδι ΠΥ ΠΟ οἰεαγες ἴλη τὰς 
ΜΟΓάβ ἸΠΕΥ ἅτε τπηδᾶηὶ ἴο Ἔχρίδίη. ΤΕΥ 
ἃτ:ε, ἄοννενεσ, τηοτγα βἰρηϊβοδηῖ; ἴοσ [86 Ὺ 
Ῥοΐϊπε οὖοὐ (πὶ τῆς τλθεγηδοῖὶε πὶ νυ Ὡς ἢ 
ΟἸγίβε πρίπιβίεσβ ἄοεβ ποῖ Ὀείοηρ ἴο τ ϊβ 
ψοτ] δὲ 411, Βδ5 πο ρίδος δἀπιοηρ ογεδίεὰ 
τοϊηρβ δπά ἰβ ἴῃυ8 ἱπ βισικίῃρ σοπίσαβε ἴὸ 
ἴδε ἅγιον κοσμικόν οἵ νεῖ. Σ. [Ι{ πηυβέ, 
Βονρενεσ, θὲ δοκπουϊεάρεά τῃδὲὶ Εἰεϊά 
(Οὐδμηι Νογυ., Ῥ. 220) 888 δβονῃι γεᾶϑοῃ 
ίος θεϊενίηρ ἴδ ψὰ βῃουϊά (τδῃβδίε 
“ἐηρῖ οὗ οτάϊηδγυ ἐσεσίου ". “Βγ ταύτης 
1 υπάετειλπά υμίραγίὶς, φμας υμῖρο ἀϊεί- 
ἐμγ᾽"; δῃὰ κτίσις Πε Βεεβ πὸ οσοδβίοῃ ἴὸ 
ΔΚε ἴῃ δὴν οἵδε βεῆδε ἴπᾶῃ ἴδδὶ ἴῃ 
ΜΝ ὩΙΟἢ κτίζειν ἰδ ΟΟΙΏΤΠΟΠΙΪΥ ἀρρίϊεὰ τὸ ἃ 
οἷν β Εδβά. ἵν. 53) οὕ ἴο ἴδε τδϑεγηδοῖς 
861 (ἴμεν. χνὶ. 16). Ταΐβ πιελπίηρ οὗ 
ταύτης, που ρὮ ννατταπιεὰ ὃγ τὰς ΓΧΧ 
οἰιεά ὃὉγ Εἰεϊά 18, βοννενεσ, γατὲ ; δηά τῇς 
Βεῆϑε ἰ8 ἃ {{||Ὃ ἢδλί, νι βεγεδβ ἴπε οἴδεσ 
ἱπτεγρσείδεοη ἰβ 4.1} οὗ ἰρηίβοδηςο. 

Ψψεῖ. 12. οὐδὲ δι᾽ αἵματος τρά- 
Ὑων ... Νοῖ ΟΠΪΥ ΨΔ8 ἴδε ρίαοςς οὗ 
ταἰηβίγυ ἀϊβεγεηι, τε βδογίῆοε οβεγεᾶ 
αἶδο ννὰ8 ἀϊβεσεπι. “Νοῖ νους δοοά," 
οουἹά [δε ΗΙἢ Ῥείεβε τδκε 8 ἀπηυδὶ 
ἘΠΕ (νεσ. 7), θυ ἴἃ ψᾶ8 ψἱξὰ ἴτε δοοά 
οὗ ἃ οδ]ῖ ἴον Ηἰπη8ε 1 δηὰ οἵ ἃ ξε- οαῖ ἴος 
τὰς ρμεορὶε. 1π ΧΧ οὗ ἴεν. χνΐ. τῆς 
τράγος ἰ8 υἱηϊΐοττα!Υ οδ|εἃ χίμαρος Ρυϊ 
ἴῃ Αι δ᾽ 8 νεζβίοη τράγος ἰ8 με ἴῃ νεσ. 
8 ἀπά ἴῃ ϑυπηηδοῃυβ ἴῃ νν. 8 δπά 1ο. 
διὰ δὲ τοῦ ἰδίου αἵματος, “850 
ΟὨΪΥ οοὐἱά Ηδ εηίεσ Δ μ5. Α8 ἴπε 
Ετεγηδὶ ϑοη δ [48 ἃ γτρῃϊ ἴδετε ; 48 ἴδε 
Ηἰρα Ρχίεβε οὗ τηδη, Ηδς εηίεσβ ἴῃ νἱτας 
οὗ ἴδε βαοτίῆος οἵ Ηϊπ)861᾽ (νδυρῃδη). 
ἐφάπαξ, 48 ἰπ νἱϊ. 27, ἰῃ σοηίταβὲ ἴο με 
ἐνει-τοουγτίηρ Δπηυ] ἐπσϑηςε; ἀπά ρῥγε- 
Ῥασίηρ ἴῃ6 ΨΥ ἴογ ἴῃς βίδίειηεης οὗ ἴμ6 
Ἰαβεςἴδυβε, αἰωνίαν λύτρωσιν εὗὑρ- 
ἐμάν θαι, Βυιμσποιά (Νετο ῬΆγγη., Ὁ. 
215) 88 ν ἴογ ἣν τορσεβθηῖβ 
Η πραράνα μα δι τίου ΤῊΣ στεεῖς, Ὀὰς 
Μ εϊτο ἢ βεςτδ ἴο ταϊπῖκ ἰπβίδησεβ οὗ ἰϊ8 οὐ- 
οὐστεῆςα ἰπ Απὶς πᾶνε Ὀεεη ἰδληηρετεᾶ 
νι. 86ε6 ΤΒοΐυοκ ἐπ ἴος.; δῃὰ Βίδδ8, 
Ο6.0., Ρ. 45. ῬιοῦΔΟΙΥ ἴδε δογίβὲ ρασιὶ- 
οἷρ!α Βδσε ὄἼχρύεβϑεδ ἴμε τεβυϊ οὗ ἴῃς δο- 
ὕοῃ οὗ ἴδε τπηδίη νεῖῦ, εἰσῆλθεν. “Βυΐ 
τ ἴ8 ροββίδς (μαὶ εἰσῆλθεν ἴ8 υδεὰ ἴο 
ἀεθοσῖρε τε ψποῖε ΗἰρΏ Ρείεβεῖγ δοῖ, 
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12. ἷχ. το; 
Αείδ χχ. 
48; Ερδ. 
ἰ. γι Οοϊ. 
141; 
Ρεΐεγ:. 
το; Αρος. 
ἧ. 5, εἴ ν, 

13. ἢ εἰ 

9. 
τὰ χ. 4; ἴεν. χνΐὶ. 14. 16; Νύχτα, χίχ. 2, 4. 

Ἰποιυάίηρ δοῖδ [6 ἐπίγαπος ἱπίο ἔδε ΠΟΙ͂ 
δ Άςς δῃὰ ἴδε βυθβοαυεπὶ οβετίπρ οἵ ἴῃ 
Ἰοοά, ἀπά ταὶ εὑράμενος ἰ5 ἔπ ἃ ρᾶτ- 

Εἰοῖρὶς οὗ ἰδεπεῖςδὶ δοιϊίοα, [Ι͂ἢ εἰϊεσ σαβα 
ἴι βῃουϊά δε ἱγαπβίδίεά ποῖ λαυΐπρ οὗ- 
εαἰπεά 45 ἴῃ ἘᾺΝ, Ὀυὲ οδέαϊκέηρ οἵ απάᾶ 
οδέαϊπεά" (Βυτίοη Μ΄ ὦ Τ., 66). [ΡΝ εἶε8 
Δοουγαῖεῖν “ες πᾶς; ρεβίθ!ς ΡῬατστίοίρί- 
αἰβαῖζ ἀγίϊοκε 08, ννᾶβ ἴῃ υπὰ τηΐξ ἀϊεβεῦ 
Εἰπρεμεη ρεβοβδῆ..] Οπ ἴδε υδς οἵ [6 
ΜιΙά. ἱἰπ ΝΙΤ. βεὲ Τπάγεσ, συ. σε ἴἰ 
οϑῃ ΟἿΪΥ τηδᾶη ἴδδι Οἤγίϑε οδιδί πὰ βα]- 
νδϊίοη ὉΥ οἤετίηρ Ηΐτηβοὶ. λύτρωσις 
ταυδῖ, ἴῃ οοῃδίβίθπου νη τπς ραββαρε, δ6 
υηδετβίοοά οὗὨ τῇς ἀεϊϊνεταπος ἔγοτα συλὲ 
ΜΟΙ σπδθ]θὰ τε νΟγβΠρρεσ ἴο επίεσ 
(οὐδ᾽ ργεβεῆςε. Ετοζὰ [8 ἤἥον 411 οἵποσ 
βρί ίῖυαὶ ὈΙεβδίηρβ. [ε ἰ8β δεε ἰοστηθὰ 
αἰωνία ἴῃ ςοηξταβὲ ἴἰο ἴδε ἀεϊνεγποα 
δοδίενεά Ὁ ἴπε 1,εντεῖοαὶ Ηἰρ Ρτίεβι, 
Ὡς Βαὰ τὸ ὃε τερελίεδ γεᾶσ ὉῪ γεᾶς. 
ΘΟ εῖβε οδιδίηθά ἃ γϑἀεπιριίοη ψΒίο ἢ νὰ 
αὐϑβοίαϊς δηὰ ἴοσ ενεῖ νδἱἱά. 

γες. :3. εἰ γὰρ τὸ αἷμα... “Εοτ 
1 τλὲ ὈΙοοά οὗ ρολὶβ απά ὧυ}}8 δπά δῃ 
Βείξεσ᾽ Β 4888 ϑρηημηπα τῆς υποϊελη 
αὐ ν 48 τερατάβ ἴῃς οἰεδηηεθβ οὗ ἴδε 
εϑἢ, Βονν τοῦς ἢ τα ῖμοσ 8811 [με Ὀοοά οὗὨ 

τῆε ΟἸγίδῖ, ψῇο τγουσῇ εἴεγηδὶ δρίσις 
οἤετεᾶ Ἡ!πηδ8ε} υυϊμους Ὀϊεπγβῃ τὸ σοάᾶ, 
οἰεδηβε γοὺσ οοηβοίεηος ἔἴτοτλ ἀεαὰ ννοσῖβ 
ἴο βεσνε ἴδε [ἰνὶηρ αοά" Το νυτίϊες ἴἢυ8 
7.8|18ε8. τπε δϑεττηδοη οὗ νεῖ. 12 {πδὲ ΌὉῪ 
οὔετίηρ Ηἰβ οὐῃ δίοοάδ ΟἨτγίβε οδιδϊηθά 
εἴεσηδὶ τεἀδετηριίοη. σποδὸς δαμάλ- 
εως, ἴδε ἰᾶνν οὗ ρυχβολιίοη ψ τῃς 
88ε8 οἵ {πε ς πυῤῥὰ ἄμωμος 18 
δίνεη ἰῃ Νυχπ). χίχ., ψἤεσε ννεὲ δηὰ (ἢς 
«δαταςιεγβιῖο ψογάβ οὗ [8 νεῖββ, σποδός, 

μος, ἁγνίζω καθαρός, 
ποσόροτα (ποι ΤΕ Ὲ ἴῃ 1 ) ἰ8 τερίδοςε 
ΌΥ ἀκάθαρτος. κεκοινωμένου ς, 
“τηδάε οοσηηοη," ἐ.5., ῥτοίαπε, Ἴεζε- 
ΤΑΟΠΪΔΙΠΥ ὑποίεαη. εῆϊθγηεηΐς τνᾶ8 οοη- 
τεδοιεὰ ὃν τουοδίηρ 4 ἀεδὰ Ὀοάν, οἵ επέει- 
ἱπρ ἰηῖο ἃ πουδε ἴῃ ΨΒΙΟΝ ἃ σοῦρθα Ν)Ά8 
Ἰγίηψ, οὐ Ἰουςίηρ ἃ Ῥοπε οἵ ἃ ἴοπῃρ; δπά 
ἴο εηίες ἴῃς ΤΑρεγηδοῖς ϑνὩ1]ς ἴπ8 ἀεπ]εά 
ΔΒ ἴο ἱποὺσ ἴΠ6 ρεπδὶν οὗ Ῥεὶπρ ουϊ ΟΠ 
ποῖὴ βγεῖ. Τὰς νδῖοσ ἴῃ νΒοὮ αν τὰς 
858εβ οὗ ἴῃς Ὀυγτηεὰ Βεῖξες νὰ 8 δβεγείοτα 
Ῥτονί ἀεὰ ἔοσ ρυγβολίίοη (ὕδωρ ῥαντισμοῦ) 
πὰ Ὀγ υβίηρ ἴξ τπε ὑνοσβῃίρρεγ νγὰ8 αραΐῃ 
τεηάετεὰ ἤὲ ἴοσ επίσδηςς ἴο ἴῃς ννοσβῃϊρ οὗ 
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Ώ ΜῈ τ 
ὃς. ἱ. 74: 

Ἐοπι. νἱ. 

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥ͂Σ ΙΧ. 

τοὺς κεκοινωμένους ἁγιάζει πρὸς τὴν τῆς σαρκὸς καθαρότητα, 14. 

ἢ πόσῳ μᾶλλον τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ, ὃς διὰ πνεύματος αἰωνίου ἑαυ- 

νὴ; δι, τὸν προσήνεγκεν ἄμωμον τῷ Θεῷ, καθαριεῖ τὴν συνείδησιν ὑμῶν ἀπὸ 
ἵν 4, εἴ ἢν 
20; Τίι. 
{ἴ, τα; ᾿ Ῥεῖες ἱ. το, εἱ ἰἰϊ. 18, εἱ ἱν. 2: σ [οδῃ. ἱ. 7; Αρος. ἱ, 5. 

αοά, ῥαντίζουσα ξονεῖῃβ κεκοιν. δὰ 
8 ποῖ ἴο θεὲ τγαπϑίδιεὰ 88 1 ἰξ ννεῖε ἃ Ρᾶ85- 
δἶνε; 80 Νυϊρ., “ ἀβρεγβὰβ ἱπαυϊπαῖοβ 
βαποιῆςδι᾽" (ς(, Οδἰνὶπ δηά οπβεὶ). 
ἁγιάζει, ἴδε τηεαπίηρ 18 ἀεϊεττηίπεά ὈῪ 
118 υδὲ ἰῃ Νυπι. χίχ., ννδεῖο ἰΐ δἰζηὶῆεβ ἴδ Ἂς 
τετῆονδὶ οἵ ςεγεπιοηΐδὶ ἀεῆ]επιεπῖ : ἴῃς 
τδικίης ἀνὰ οὗ τπδῖ ψ Ὡς ἢ τεπάεγεὰ ἴδε 
Ῥείβοῃ “ οοταγηοη ᾿᾿ ΟΥ “ργοίλης,᾽ δπὰ 
τῆς φυα! νης Βίτη ἔοσ αζαῖῃ ννοτβῃϊρρίπα 
(οὐ, ΤὨϊΒ ἁγι εχϊεηδεά πρὸς 
τὴν τῆς σαρκὸς καθαρότητα, 
“ἴῃ τῆς ἀϊγεςοη οὔ" (νἱ. ΕἸ ΟΣ “ἼἸὴ τεϊδ- 
εἰοα το" (ἰΐ. 17, ν. 1) (οΥ δνειββ). Τῆς 
βεβἢ ἰβ ἢετε ορροβϑὰ ἴο “ τῆς σοηβοίεηος " 
οὗ νεῖ. 14. ἴδ 8 οἠἱν ἴῃς ἢεἌεβθῃ δαὶ 
88 ἀεδιεὰ Ὁν διϊεηδίηρ ἴο ἴῃς ἀελά ; πὰ 
οηἷγ ἴῃς ἤεβὴ τπδὶ ννᾶβ οἰεδηβεὰ Ὀγ τῆς 
Ῥτεβοῖ θεά δρείηκιίησ. εἤίετμεπε ἀπὰ 
οἰεδηγίης ννεῖε αἰϊκεα βυτηδοϊίς. [τ νᾶ 
υἱη ἃ ννεὶ!-ἀεδηεά σεγεπιοπίδὶ [ἰπιῖς 
ἴδεθε βδοιίῆςεβ δηὰ 'τνδβιιϊηρβ ἀνδιϊεά. 
νν δι Κὶπὰ οἵ ννδῖεσγ, πο πιδιϊοσ ον τηϊχοά 
ψἢ πε ἔετ᾿ 5 ἀ8π6β, οουϊὰ τεαςἢ δηὰ γαβἢ 
ἴδε δου] 

νεῖ. 14. πόσῳ μᾶλλον τὸ αἷμα 
τοῦ Χριστοῦ. . . . ΤἼε [νενϊςδὶ 
βδογίῆςεβ πδὰ {πεῖς οοηρτυουδ εῆξεςι, τῇς 
βδοστίῆος οὗ Οἢγίβι πχυδὶ 4180 βᾶνε ἰἴϊ5 8Ρ- 
Ῥιορείδις τεβα!, Τῆς Ὀἱοοά οἢετεὰ ννᾶβ 
τοὶ οὗ 018 ἀπὰ ροδῖβ υῖ οἱ “δε 
ΟὨγβε;᾽" ἴξ ννᾶβ. ποῖ ἢ δποιμεγ᾽8 Ὀἱοοά 
(νἱσατίουβ, νεσ. 25) Ὁυϊ νἱ Ηἰἷ8 ονῃ Ης 
ἐπίετεά οὐ ργεβεῆοε. Ηἰΐβ ννᾶβ ποῖ ἃ 
δοάϊν βαογίθος Ῥαϊ διὰ πνεύματος αἰω- 
γίον. ὃς διὰ πνεύματος αἰωνίον 
... θεῷ. ὙΠηῖβ οἰδιβε ἰδ ἰπβετίεά ἴὸ 
Τυδειεν τς εβῆσδον οἵ τε δοοά οὗ Ομτῖδβε 
ἴῃ οἰεδηβίης ἴδε σοπβοίεπος. [{ ῃδὰ νἱτίυς 
1ο οἴδδηβε ἴῃς οοπβοίεηςς δεοδυδε ἰξ ψνὰ8 
ἴδε δΙοοά οὗ οπε “ΨΠοὸ [Ὠτουρῇ εἴεγπαὶ 
βρί πὶ οὔετεά Ηἰπιθε1 Ὀἱατηεῖεββ τὸ αοά"". 

ονν ἅτε ψε ἴο υῃάετειδπά διὰ πν. αἰω- 
γίον ὃ Εἰεδπὶ σοηβίάεγβ ἰξ ἃ ράγε οὶ εχ- 
τεβϑίοη τὸ ἴπαὶ οἵ νἱῖ. 16, κατὰ δύναμιν 
ωῆς ἀκαταλύτον, δηὰ ἴπαὶ ἰξ ἰ5 Πεῖε 

υβοὰ τὸ ὑγίηρ οὖἱ ἴπε ἰάεα μδὲ ΟὨγῖβὲ 
μανίης 80 εἴεγηδὶ βρίγις νὰ {Ππεγθῦν δ ]ς 
ἴο Ρεγίογπι ἴῃς νυ μοῖς νοῦ οὗ δἰοπεγεηῖ, 
ποῖ πηεσεῖν ἀγὶπρ οα ἔπε ογοβδβ Ὀυϊ ραβδίηρ 
ττουρῃ ἴπαὶ ἀεαῖμβ τὸ ργεβεπὶ Η ἰπιβεὶῇ 
Ῥεΐοτε ασοᾶ. 80 ἴοο Ὀανιάβοῃ, ΝΥ εἶδ ἀπά 
οἴδετβ. Τΐβ ἰηνοῖνεβ ἐπδὲ προσήνεγκεν 
τείετβ ποῖ ἴο ἴπ8 οζοβδ δι ἴοὸ ἴπῈ6 ἀρρεᾶζγ- 
δῆςα Ὀείοτε Οαοά, βιιβεαυεηεῖν τὸ ἰῃς 

ἄεδλίῃ. Απὰ ἴξ ἄοεβ ποῖ δοοουης ἴοσ (ἢς 
ὔθεηος οὗ ἔπε αγιίοϊθς. [τ βϑεωβ πιοῦδ 
τείενδης ἴο ἴπε ραββδᾶψε δηά τότε ἽἿοη- 
βἰδίεπι ἢ τῆς Ρ᾿ οὗ ἴδε οἴδλυδε (ἴο 
βδον τῆς ρτουπὰ οὗ ἴδε εἴἴολον οὗ τὰς 
ὈΙοοά οἵ ΘΟ τῖβι) ἴο υπάοτειδηὰ τε τννογὰβ 
88 μεν ἐδηρνν. ἢ τῆς βρίγίαδὶ πδίυσς οὗ τῆς 
βλογίπος νι ἢ γανε ἰξ εἴεγηδὶ νδιϊάϊεγ. 
11 ΠΒδά βυρετίο εῆσδου τὸ ἴδε δοοὰ οἱ 
0118 απὰ χοαῖβ δεοδυδε ἰξ ννῶβ ἢοΐ οὗ ἴδε 
βεβὴ πλεγεῖγ, δυὰς νγᾶβ ὄχργεδδῖνε οὗ τῆς 
βρίγιι. [τ 18 ἴῃς βρίγι: ρῥτγοταηριίηρ ἴῃς 
βδογίῆος ἀπά ρἰνίης ἰξ εἴἥοδον, τῆς ἴῃς 
ντίϊες βεεῖκβ τὸ ἱπάϊςδίε. Ονεῖ δραίπδι 
τῆς “ ογάϊπδποεβ οὗ τῆς ἤςβῃ ᾽"" συ Ὡϊςοὴ ταλάς 
1πε βἰδυρῃίες οὗ δηὶπηδὶβ οοταρυΐίδοτυ ἀπὰ 
ἃ τηεζε πηδίξεσ οἵ ἰεϊτίῃρ' τηδιεγίαὶ Ὀἱοοά, 
δε βεῖβ τπὶβ ΨΠΟΪν ἀϊβετεηι βαςγίῆος 
νΠΙΟΝ ννᾶ8 ῥτοπηρίεά δπὰ ἱπβρίγεὰ ὃγ 
βρίτί: αῃὰ θεϊοπρεά ψ ΒΟΥ ἴο της βρεῖς 
οὗ βρίγίτυδὶ δηὰ εἴεγπαδὶ {πίπρβ. [δῤέγέέμς 
ορροηΐϊτυς οοηάϊείοπί δηϊπιδηίυπιὶ γαξοης 
ολτζεητίυπι (νεῖ. 13, Βεηρεὶ); “" δεΖείςπηοὶ 
ἀλβ 1,εθεπβρειίηζίρ, ἱπ ἢ Κιαῆ, νοῦ 
ἄσεπι δεβεεῖς ἀπά δηρχείιτίεδεη ΟΠ γίβιυβ βἰο ἢ 
ορἕεγιε " (Κα061). [τ νὰᾶβ τῃὰ δρίπε 
υπάετ γίης ἀπά ἐχργεββϑεά ἱπ ἴπς βλοσίῆςς 
ψΕϊοΒ. ράνε ἰξ 411 [18 ροΐεπου. ϑρίγι ἰβ 
εἴεσπαὶ ἀπά Ἴδῃ δἷοπε ὃς εἰβοδοίουβ ἱπ 
εἴεσηδὶ τπίηρβ. ἑαντὸν. ΤΕ], ενϊείςδὶ 
ΗΙκχἢ Ρείεβι, 48 βίδιεὰ ἰῃ νεῖ. 25, εηϊετεὰ 
ἴτε Ποῖν ρίαος ἐν αἵματι ἀλλοτρίῳ, δυϊ 
ΟΒείβι διὰ τοῦ ἰδίον τος. ΑἾβοὸ ροδῖβ 
διὰ οαϊνεβ νεζα οὗ πο στεδῖ νβίυς, δυΐ 
Μ δὶ ΟἾγῖβε οϊεγεά ννδβ οὐ ἱπβηΐϊε ναῖυς. 
Ἵν ροϊηϊβ δες ὑγουσῆς ουὖῖ ΌῪ ἑαντόν. 
(1) Ηε οβετεά ποὶ ἃ νἱςατίουβ νἱοξίπι; 
Ὀυϊ, 45 Ρτίεδβι, οἥετεὰ πε οἷν ἵγὰς βδοσὶ- 
ἤοε, Ηἰπιβεῖ. Τβεγείοτε Ηΐβ δἱοοὰ δδά 
οἰεδηβίηρ εἴσοδον. (2) ΗςἜ οβεζεά ποῖ ἃ 
ΤΟὔδᾶρ δηίπιδὶ, Ὀυὲ τῇς πιοβὲ ργεοίουβ οὗ 
βδοιϊῆςεβ. προσήνεγκεν, ἐ-έ., οἡ ἴδε 
οἴΟββ; ἔοσ ἴδε οἴδυδε ἰβ δὴ Ἐχρἰδηδιου οἵ 
ἴδε ναῖυς οἵ τς Ὀ]οοά. “ὦν νεῖ. 28. 
ἄμωμον νἱῖδουϊ Ὀϊεπιίβα, Ρεγίεοϊ, 88 
τεφυϊγεὰ ἱπ ἴῃς [μεν σα] βαοσγίῆοςβ, Ὀαϊ 
πον Ὁ πη εἰμῖςαὶ δἰρηίβοδηοε, δπὰ 
τιεγείοσε ἴῃς δὴ εἰμῖςαὶ να] άϊεγ. 
ΤῊϊβ εχρίδίπβ πον ἴδε δοοά οἵ ΟὨτῖδι 
βῃουϊ ἃ ποῖ πιεγεῖν ἔμγηϊβῃ σεγεσηοηΐδὶ 
οἰεάπηεβδ δὰ καθαριεῖ τὴν συν- 
εἴδησιν ὑμῶν ἀπὸ νεκρῶν ἔργ- 
ων, ἃ οδατγαοίογίβδτιοη οὗ δβὶπβ βυρ εβίεά 
ΒΥ ἴδε ςοηΐῖεχι, Ψοσκβ ἔπδι ἄεῆϊε; 88 
τῆς τουσῃίηρ οὗ ἃ ἀολὰ Ὀοάν ἀεβ]εὰ τῃς 
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νεκρῶν ἔργων, εἰς τὸ λατρεύειν Θεῷ ζῶντι ; 15. " Καὶ διὰ τοῦτο δια- ο χίϊ. 24: 

θήκης καινῆς μεσίτης ἐστὶν, ὅπως θανάτου γενομένου, εἰς ἀπολύτρω- 
σιν τῶν ἐπὶ τῇ πρώτῃ διαθήκῃ παραβάσεων, τὴν ἐπαγγελίαν ᾿ 
λάβωσιν οἱ κεκλημένοι τῆς αἰωνίου κληρονομίας. 

Αςῖϑ χίϊὶ. 

ὅπου γὰρ δια- 5: τ εῖεῦ 
1]. 18. 

θήκη, 16. θάνατον ἀνάγκη φέρεσθαι τοῦ διαθεμένου" 17. »δια- » δε. 
15. 

ννοσβίρρεσ. Ψογκβ ἔτοτι νυ δὶς ἃ πιδη 
τηυβὲ Ὅς οἰεληβεά Ὀείοτε πε Ἴἂῃ επηίεσ 
(οὐ ργεϑεπος. Α ρᾶυδβε πιΐρξι θὲ πιδάς 
Ῥείοτε ἔργων, ἔτοπι ἀεαά---(ποῖ Ὀοάϊεϑ Ὀυ1) 
ψοτκβ. [καθαρίζω, Ηεἰ!εηϊδες ; 8βεε ΑΠΖ. 
ϑηνδείαϊα, 374. ἴῃ οἶδ58. καθαίρω ἰδ υδεὰ, 
88 ἴῃ Ἡετοά, ἱ, 44, τὸν αὐτὸς φόνον ἐκά- 
θῃρε, ἀπὰ 2Έθο8. Ολοεῤᾷ. 72.} ΤΗΐδ 
οἰεδηβίηρ ἴβ ργερδζϑίογυ ἴὸ ἴδε νογβῃΐρ 
οὗ τῆς {νης αοάἁ εἰς τὸ λατρεύειν 
θεῷ ζῶντι. Τῆς ᾿ἰνίης αοά, ννῇο ἰδ 
Αἰ ᾿ξ, δὴ βιθῖεσ το ἰδίης οἵ ἀεδίῃ ἰπ Ηἰ8 
ΨΟΥΒῃίρρεῖβ. ᾿εδῖῃ τηοσδὶ δηὰ ρΒγδίοβὶ 
σϑηποὶ εχίβε ἰη Ηἰβ φίξβεῆςο, λατρεύ- 
εἰν, “δὰ βεινϊεπάυτη, ἱπ Ρεγρεΐυμπι, 
τηοάο δεδεϊββίπιο εἰ νεγεὲ βδοεγάοίδι! " 
(Βεηξεὶ). 

Ψψεῖ. 15. καὶ διὰ τοῦτο, “ Απά ου 
τῇϊβ δοοουηῖ,᾽" μαι ἰ8 ἴο βαυ, Ὀεοᾶυδε, ἃ8 
βίδιεὰ ἴῃ νεσ. σ4, ΟἸγίβι'β Ὀἱοοά οἰεδηδεβ 
τῆς οοπδβοίεπος ἔγοπὶ ἀεδὰ υνοσκβ δηὰ ἴπυ8 
Β:8 πηεῃ τὸ ἄγανν πεᾶτίο ἀοά,διαθήκης 
καινῆς μεσίτης ἐστίν, “Ηε ἰδ 
ταεάϊαϊος οἱ ἃ πὲνν οονεπδηῖ. ὙΤδε οἷά 
οονεηδηῖ νη βαοσιἤςεβ ψ Ὡς ἢ σου ]ὰ ΟὨΪῪ 
οἰεαπβε ἴδε βεβἢ δοννεά βίηβ ἴο δοουγηυ- 
ἰαῖς. Βυϊ ΟὨγίϑβε, ἃ5 δῦονε βιδιεά, ορίδϊποὰ 
οἰελπβίηρ ἔἴτοπὶ δἰηβ, δηά 80 ἰδιά τῆς 
αββοητίδὶ ἰουπάδιίοη οὗ ἃ πὸνν οονεηδηῖ, 
νἱϊ. 12. ὅπως θανάτον γενομένον 
κνν δ δαῖ ἃ ἀδαῃ πλνίηρ ἰΔκεη ρίδοε ἕο 
ἀεϊνεγᾶπος ἔτοτη ἴῃς ἰγα πβϑρτεββίοπβ [ςοπ]- 
ταϊτεε] υπᾶάες ἴτε ὅτϑὶ σονεπδης, ἴποβα 
Ψ)Ὸ πᾶνε ὕξεη οδιεὰ ταῖρι τεοεῖνε ἴῃς 
Ῥτιοτηϊβεά εἴεγπδὶ ἱπῃπογίίδπος "0. Ενδη 
ὑπάες ἴδε οἱὰ σονεηδηὶ [8 ἱππεγίίδηςα 
Βαά Ῥδεὴ ργοπιϊβεά. Α ροβρεῖ μδά βεεη 
Ρτεδομεὰ ἴο {πεπὶ, ἂπὰ ἴμεν μδά ὕβεῃ 
Ἰηνϊτεά, ἱν. 2. Οοά Ρεὶπρ ἀυτίηρ ἴπδὶ 
Ῥετίοά τε οονεπαπὶ αοά οὗ τῆς ρεορίε, 
1818. ἰηνοίνεά εἴεγηδὶ σζοοά. Βυϊ υὑπὲ] 
τοῖν ἰγα πϑρτεβϑίοῃβ ἵνεσε διοπεά ἔοσ ἴπῈῪ 
οουἹὰ ποῖ τεοεὶνς ἔπε ἱπῃετίίδηςθ. Τῆς 
βϑογίῆοεβθ υηάδς ἔπε οἷά σονεηδπὶ οουϊὰ 
ποϊ δίοης ἴοσ βίῃ, ἱπεγείοτε ἃ πεν οονε- 
πδηῖ νἱῖι ἃ ἀεδτι ννὩϊοἢ οουἹά Δίοπε ννὰ8 
ΠΕΟΟΒΒΑΤΥ; ἰπ οτάεσ τῆδι βυςἢ ἃ ἀθδιῃ 
Βανίηρ ἴᾶκεη ρίδοε απὰ ἐπεὶ 8ὲπ8 Ὀεὶῃρ 
τεταονοὰ {πεν πιϊρῃς τεοεῖνε Π] ΒΙτιεπὲ οὗ 
τῆς ργοπιῖϑε. Τῆε τγεϊγοβρεοῖῖνε τείεγεηος 
οἵ τῆς ἀεατῃ οἵ ΟἸγίβε ἰ8 μετα δ γπθά; 48 
ἴῃ χί. 40 ἰξ ἰβ βιαϊεά ἔπδὲ νυἱέπουϊ υ8, 
ἰ.4., πους τῆς ΟὨγίβείαπ ἀϊδβρεπβαίοη, 
ἴδε ΟΟΥ. θεϊϊενετβ οουἹὰ ποῖ Ὀς Ρετίεςιεά, 

Τῆς ννογάβ οἱ κεκλημένοι, δετείογε, 
ἱποίυάε ποῖ οἷν ἴδε Ἡεῦτγεννβ δά άγεββοὰ 
Ὀυΐ 411 ννῆο μὰ ᾿ινεά ὑπάεγ τἴπῈ ΟΟΥΤ. 
ἀιορεηβαίίοη. ἀπολύτρωσιν... 
παραβάσεων, ἴῃς ρεπιᾶνε ἰ8 οὗἩἉ τῆς 
οδήεοι ἔγοπι Ὡς ἢ γτεἀεπιηρείοη ἰ8 δοβίενεά, 
ἃπὰ ἐπὶ ἰ8 Βοδγοεῖγ ““δραίηβι " 88 ἱπ 
ψδυρῆδη, ὃυϊ γαῖμοσ “ ἰπ τῆς ἴτας οὗ," 48 
ἴῃ ἰχ. 26, ΡΆΪ]. ἱ. 3. 

Ννει. 16. ὅπον γὰρ διαθήκη... 
Τῆε πιελπίπρ οὗ ἔπεβε ᾿νογάβ 15 ἀουδίδι. 
ἴπ τᾶς ΓΧΧ διαθήκη οοουτθ ἀδοιξ 280 
εἶπλεβ απὰ ἰῃ 411 Ὀθυξ ἔουγ ἱπβίδποεβ ἰσϑῃ8- 

Ἰδῖεβ ΓΤ 3, οονεπᾶπι. [πῃ οἰδβεῖςα! πὰ 

Ἡεϊϊεηϊδῆς Οτεοῖκ, δόννενοσ, ἰξ ἰβ δε 
ςοπιπιοῦ ννοσά ἔοσ “"ὙὙ1}} " οὐ “ τεβιδι θην" 
(5εε εβρεοίδιν Τα πο ἀμῤλρ μὲ Ῥαῤγτὶ, 
Οτεηξε!! δηὰ Ηυσυμηι, Ῥαγῖ 1., τος, εἰς., 
ψὭετα ἴῃς πογπηιδὶ πιεδηίηρ οὗ ἴδε νογά 
ΔΡρεᾶσζβ αἷβο ἔτοπὶ ἴῃς ὑδε οὗ ἀδιάθετος 
ἴοσ “ ἱπιεβίδιε " δπηά μεταδιατίθεσθαι ἔοι 
“0 δἰζεῦ ἃ νη]}"). Αοοογάϊηρ!Υ ἴξ Βᾶ5 
δεεῃ βιιρροθαὰ ὃγ βενεζαὶ ἱπιεγργείεγβ ἐπδὶ 
ἴ(δς ντίζεσ, ἰακίηρ δάναπιαρε οἵ τῇς 
ἄουθβ!ε πηεδηίηρ οἵ διαθήκη, δὲ τμΐ8 ροΐπε 
ἰπισοάυοεϑ ἂῃ ἀγρμτηεηῖ ννϊοἢ ἀρρ ε8 ἴὸ 
ἴτ ἴῃ ἴδε βεῆδε οὗ “" 1" οὐ “ ταδί πιθηῖ,᾽" 
Ῥυὶ ποῖ ἰῃ ἴῃς βεῆβε οὗ “""οονεπαηξ"; 88 
ΜΠ πε βαϊά, “νυν εῖε ἃ τεβιδιηεπίλγυ ἀϊ8- 

ἰΐομ οὗὨ ΡῬγορεγίγ ἰ8 τηδάς, [Ὠἷ8 φοπιθβ 
ἱπῖο ἔοσγος οὐἱὺ οὐ ἴδε ἀξοεᾶβε οἵ τῇς 
ἰεϑίαῖοσ ". θάνατον ἀνάγκη φέρ- 
εσθαι τοῦ διαθεμένον ““ἰϊ ἰδ 
ὨδΟαββασυ ἴπδὲ τῃε ἀδδίῃ οὗ δἰπὶ ψῆο 
πχδάε ἴῃς ἀϊδροδίτίοη ὃὈς δἀάδυςοά᾽". Οἡ 
τῆς νοῦν σοπιηιοη οπιίβδίοη οὗ ἴδε οορυϊα 
ἰπ ἴδ τηϊγτά δἰπρυΐας ἰηάϊςαινε δες Βυῖι- 
τηδῃῃ, Ρ. 136. φέρεσθαι, ““περεδβ6 αϑὲ 
αγεννὶ ἰεϑιϊτηοπία ἄς τηογίε εϑίδίοτίβ " 
(δνεϊδιεἰη). Εοῦ ρδββαρεβ ἊβϑιδὈ] βμΐπρ 
[8 υδ6 48 ἃ ἴεστῇ οὗἩ ἴῃς οουγίβ ἔοτ ἴῃς 
τοἀυςείοη οὗ ενϊάεηςο, εἴς., 5εε Εἰείὰ ἐη 
ος. ἀῃὰ εβρεοίδιυ Αρρίδη, δὲ Βεϊϊ. Οἱοΐ!. 

ἰἰ, 143, διαθῆκαι δὲ τοῦ Καίσαρος ὄὥὄφθη- 
σαν φερόμεναι. (ϑ8εε 4180 ΕἸδπετ ἐμ ἴσο.) 
φέρειν ἴδ ἈΡΡΆΓαΠΟν ἔνε υϑοά ἴοσ “το 
τερίβιογ" ἴῃ πε ον. Ῥαῤγνὲ, Ῥατ᾿Ὶ]., 244. 
ὙΠ τεάδβοη οὗ [18 πεοεβϑίευ 18 ρίνθη ἴῃ 
νεγ. 17. διαθήκη γὰρ ἐπὶ νεκροῖς 
εβαία... ““ἴοτ ἃ ἰεϑίδπηδηϊ ἴδ οὗ 

οτος ἱὮ τείεγεπος ἴὸ ἀεδὰ ρεορῖθ, βίπος 
ἰτ ἰδ ἤδνεῖ οὗ ΔηΥ ἔοσος ννῆεη τῃς ἰεβίδίος 
ἰδ αἰϊνε", Οπ (δΐ8 ἰηϊετρτεϊδιίοα. τδα 
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θήκη γὰρ ἐπὶ νεκροῖς βεβαία, ἐπεὶ μή ποτεὶ ἰσχύει ὅτε ζῇ ὁ 
διαθέμενος. 

4 Εχοά. σται. 
Χχίν. 5,6; 
εν. χνὶ. 
14,15, 18. 

18. ὅθεν οὐδ᾽ 

19. ᾿λαληθείσης γὰρ πάσης ἐντολῆς κατὰ νόμον 2 ὑπὸ 

Μωύσέως παντὶ τῷ λαῷ, λαβὼν τὸ αἷμα τῶν μόσχων καὶ τράγων, 
μετὰ ὕδατος καὶ ἐρίου κοκκίνου καὶ ὑσσώπου, αὐτό τε τὸ βιβλίον 

ἡ πρώτη χωρὶς αἵματος ἐγκεκαίνι- 

Δ μη ποτε ΟΑΌΞΕΚΕΡ ; μη τοτε "Ὁ". 
30Τ.Ε. ἴπ 43." ἰπβεγῖ τί, τ ΘΟ Οθ"ς. 

ψογάβ τᾶ ἴπδῖ Ὀείογε ἴῆς ἱωμεηίίαπος, 
ΔιΙυάεὰ το ἰῃ νεζ. 15, οουἹά Ὀεσογης ἴδε 
Ῥοβδβαββίοῃ οὗ ἴῆοβε ἴὸ ννβοπιὶ ἰξ δά Ὀεεῃ 
Ῥτοπηϊδεά, ΟὨγίδὲ τηυβὲ ἀΐε. Ηε 18 τῆυ8 
τερτεβοπιεά 48 ἃ ἰεβίδίογ. Τῆς {ΠΠπϑιγατίοη 
ποτὰ ἴδε ρεπεγαὶ ἴᾶνν τεϊδιῖπρ τὸ νν1}18. οὕ 
τεϑίδτμθπὶβ Ἔεχίεπάβ οηΐν ἴο ἴῇς οπε ροίπι 
ἴμαι ΟὨγίβι᾽Β ρεορίβ σου!ά ἱπμετὶς ομΪν οα 
οοηάϊτίοπ οὗ ΟἾγιβι 8 ἀδδίῃ. Τῆς γέαρον 
οὗ ΟΠ χίβτ᾽ β ἀβδτῃ τεοεῖναβ πὸ {Πυβίγατίοη. 
Ηε ἀϊὰ ποῖ ἄϊε πηθγεῖὶν ἴο πιᾶίκα γοοπῇ ἴοσ 
τῆς Βεῖγ. ΤὨς οΟδ]εςιοπ5 ἴο τῃϊ8 ἱπίεγρσε- 
ἰδείοη γε (χ) τς οοπβίδης Βιδ᾽ἰςαὶ ὑβᾶψε 
ὃν ψἢΐς ἢ, γῇ οὴς ἀουδιῆι! ἐχοερύοη ἴῃ 
Οδίϊ. 1... κη βίδηδβ οσ “"" οονεηδηϊ,᾽" 
ποῖ ἴογ “11. Οἡ τῆϊ8 ροΐηϊ 8ες τῆς 
βίοηρ βίδίθπηεηι οὗ Ηδιςῆ, Εςθαγς ἐπ 
Βἰδὶ. Ογεελ, Ρ. 48. “ὍΒετς οδὴ θὰ πι|ς 
ἄουδι ἴπας τῆς ᾿νογτὰά πιῦδὲ θὲ ἱπναγίδοὶΥ 
τάκεη ἰῃ 18 βεῆβε οἵ "" σονεπαπτ᾽" ἰῃ [ῃς 
ΝΤ., ἀπά εβρεςοίδι!ν ἱπ ἃ Ὀοοῖς ΨὨΪΟἢ 18 80 
ἰχαρτερηαῖεὰ ἢ ἴπς ἰδηρυᾶρε οἵὗἨ ἰῃς 
ΠΧ δ8 ἴδε Ὄρίβες τὸ τε Ηεῦτεν᾽᾽". 
(8) Ηἰἴβ δγρυτιεηὶ τερϑζάϊης οονεηδπίβ 
τερεῖνεβ πὸ πεὶρ ἔἴτοῦχ υδαρὲθ δι ἢ 
Οδίδίπ ἴῃ Τοηπεοῦοπ νἱἢ τεβιδτηεηῖβ 
ΜΏΙΟὮ ἅτε ποῖ ςονεηδηῖβ. ΤῊς ἕλοι τπδὶ 
οι οουἹά Ὀ6 δροκεη οὗ ὑπάεσ ἴδε βδπὶς 
Ὡδπὶς βῆοννδ ἴπδὶ ἴπεῪ ᾿νεσε τεϊδιεὰ ἴῃ 
ΒΟΠΊΕ ΨΑΥ; δυΐ Ρτγεβιπηδθὶν ἴπς ντίτος 
διδά ἴῃ νῖενν [πίηρβ δηὰ πσὲ τηεγεῖν ᾿νογάϑ. 
Τὸ δάδυςςε ἔπε ἴδοι ἴμαὶ ἴῃ ἴτε οᾶβε οὗ 
Ψ15 τε ἀεδῖῃ οὗἨ ἴτε ἰεβίδίοσ ἰβ {86 
οοηάιτίοη οὗ να! άϊεν, 8, οὗ οουζβα, πῸ 
Ῥτοοῖ δὲ 811 ται ἃ ἀεί ἰ8β πεοεββασυ ἴὸ 
τηᾶκε ἃ ᾿ονεπδηΐ νδὶά. (3) Τῆς αὔρυ- 
Τηδηϊ οἱ νεῖ. 18 ἰβ ἀεβίσογεά ἰξ να 
υπάετβιδαπά νν. 16, 17 οἵὗἁ ν»1118 ; ἕοσ ἰπ (Ὠϊ8 

. νεῖΒα ἰξ ἰ8Β τῆς ἢτβὲ Ἴοονεπᾶπὶ ἰμδὶ ἰ8 
τείειτεά ἴο. 

Βυὶ ἰδ ἱἐ ροββῖδιε το τεϊδίπ τς τπηεδηΐπρ 
“ρονεηδηῖ᾽" } ΔΝ εβίοοίῖι, ΕἊεηάδ!!}, Ηδιςῇ, 
Μουϊίοῃ ἀπ Ὀμμεῖο ταῖηκ ἴε ἰδ Ῥοθείδῖρ: 
Το βυρροζὶ ἢίβ τριυπ,θηῖ, ργονίηρ ἴδε 
δός θΝν, δὲ ΟΠ γίβι 8 ἀκταῖς ἧς νυτίῖτοσ 
δάδυοεβ ἴὩς ρεπογὰὶ ἰαθν ἴδε ες 0 
τηᾶκεβ ἃ οονεπδηΐ ἀοεδ 80 δὲ ἴπε ὄἌχρεῆβε 
οὔ ἴδ. ΨνΠδι 8 πιελης Ὀεοοπλςεδ ρῥἰδίη ἱπῃ 
τῆς σϑιἢ νεζβς, ἴοσ ἰῃ τῆς οονεηδηῖ ἵδεῖα 
Αἰϊυάδεά το, [με ςονεηδηξης ρεορὶς ννετα 
τερεϊνεά ἱπίο οονεηδηΐς τπγου ἀεδίῃ, 

Ὑμδὶ οονεπδηϊ ΟἿ Ὀεοδίης ναὶὰ ἐπὶ 
νεκροῖς ονεῖ ἴῃς ἀελά Ὀοάϊεβ οἵ ἴπε νἱο- 
εἰτὴβ βἰαίῃ 88 τεργεβεητίηρ ἴῃς Ρεορίς. 
ννμδίῖενες [18 βυυ δε τυ οπάτυ ἀδδίῃ τλῪ 
δᾶνε πιεδηῖ, ᾿ξ ννᾶβ μδοϑϑαῦν ἴο ἴδε τγδῦ- 
Βοαιίοη οὗ ἴπε οονεπαηῖς. Τῆς βδογίθοςβ 
ΤΩΔΥ Ὦδνε Ὀεεη εχρίδίοσυ, ἱπάϊοδιίηρ τπδὲ 
411 οἷά ἀεδὶβ δηά οὐϊραςῖοηβ νγεγε οδη- 
οεἰϊεὰ δπὰ τὶ πε οονεπδηίΐεσβ επίεγεά 
ἰπῖο τπ|8 σονεπδηὶ 88 οἰδεδη δηὰ πεῖν θη ; 
οζ ἴΠΕῈῪ πΊΔῪ δᾶνε πιεδηὶ {π4ἰ ἴῃς ἴδτη8 οὗ 
τὴς οονεπᾶπὶ ὑνεῦε ἱπηγηυ δῖε; οἵ (ἢδι 
τῆς ρεορὶς ἀϊεὰ ἴο τε ραβὲ ἀπά Ὀεζᾶσης 
Ὑ ΠΟΙ {πε ρεορὶς οἵ ἀοά. [τ Δτγ οᾶϑα 
τε ἃ νιοςπιβ ψεσε πδοἼββᾶσγυ, δηὰ 
ντπουι ἰΠεπὶ, χωρὶς αἵματος, ἴτε οονεη- 
δηὶ ΨψᾺ8 ἠοῖ ἰηδυρυταῖεά οἵ ταιϊδεά, 
ατελὶ ΙΝ Ἢ 8485 Ὀδεη ἄγοντι οἡ [18 Ρ48- 
βᾶξε Ὁγ Ὦτ. τυ} ἰη Ηἷ8 Βίοοά Οουεη- 
απέ, ἰπ ψἈϊοἢ Βε βῆοννβ ἴῃς υπίνεγβα εν οὗ 
τῆδι ἔογτῃ οἵ οοτηραςῖ δηὰ ἴΠε βἰψηϊἤσδηος 
οὗ τῆς Ὀϊοοά. ε τὶς οἵ ἱπιεγομδηρίης 
Ὀοοὰ οτ ἰαβίηρ ομα δηοίμεγ᾽ β δἱοοά, ἰη- 
ἀϊςαίεβ ἴπαὶ τς ἵψὸ δῖα Ὀουπὰ ἴῃ οπα 
πὶ δηὰ τηῦβὲ 6 411 ἰπ 411 ἴο οπε δη- 
οἴμες. Οη ἴδε ψΒοῖς, τη ϊ8 ἱπιεγργεϊδιίοη 
͵8 ἴο δε ῥτγείεσγεὰ. Οετγίδίηϊυ ἰξ οοπηδοῖβ 
τους δεῖϊες ἢ δὲ ἰοίονθ. Εος 
μανίης βῆονῃ ἰδὲ Ὀν ἀεδὰ νἱςεἶτλ8 41] 
ςονεηδηῖβ ἅτε ται δε, τς τυτίες ργοοεθάβ 
ὅθεν οὐδ᾽ ἡ πρώτη χωρὶς αἵμ- 
ατος ἐνκεκαίνισται, “᾿ὙὨεταΐοτα 
ποῖ Ἔνδὴ ἴδε ἤγϑὶ," ---ὶπουρῃ ἱπιρετίεος 
δηὰ τεπῃρογατυ--- 88 ἱηδυριγαῖεά 1Ὡ- 
οὐκ Ὀοοά," }.4., ννῖδουιϊ ἀεα τῆ. [ΤἘε ρεῖ- 
ἴεος Βεῖαὲ δ8 εἰβενθεῖε ἱἰπ Ηοῦγενβ [8 
βολζοεῖὶν ἀϊβεϊπρυίϊϑῃδοιε τόσα ἴῃς δοτγίβι.) 
Ῥιοοῦ [δὲ 1818 β'᾽ διετιεηὶ γεψδγάϊηρ ἴῃς 
Βτδῖ οονεηᾶπί ἰβ οογσγεοῖ ἣς ἐοσε νι ρίνεβ 
ἰπ νν. 19-20. 
γεγο. λαληθείσης γὰρπάσης 

ἐντολῆς... .. “Ἔοτ Ψψ ἤδη οπεν μὰ 
Κεὴ ἴο ἴδε Ρδορὶς δνοσυ ΟΟΠΙΠΊΔΏ. 

βρέ οὗ τε ἰανν," 118 Ὀεῖπς ἴῃς πεεά- 
1] ῥα! πλίπαγυ, δὶ ἴδε ἴς τηΐσῃι 
οἰεασὶν υπάετεοιαηὰ ἰἢς Οὐ σαϊτίοηβ ἔδον 
δδδβυπιοά οὐ δηϊεγίης ἴπ6 οονεηδηΐῖ, δα 
τδεη τοοῖς τε Ὀἱοοά οὗ πε οαῖνεβ ἀπὰ τπε 
δοαῖδβ, εἰς. ἴῃ Εχοά. χχίν. 3 δ, ἢ δο- 
οουης ἰ8 ρίνεη οὗ ἴδε ἱπαυρσυταιίοη οὗ ἴῃς 
δτϑὶ οονεηδπί. Τὸ πὶ παιγαῦνε σεγίδίη 
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καὶ πάντα τὸν λαὸν ἐρράντισε, 20. "λέγων, “Τοῦτο τὸ αἷμα τῆςτ χοάς 
διαθήκης ἧς ἐνετείλατο πρὸς ὑμᾶς ὁ Θεός“ 21. "καὶ τὴν σκηνὴν δὲ Μαι" 

χχνὶ. 28. 
καὶ πάντα τὰ σκεύη τῆς λειτουργίας τῷ αἵματι ὁμοίως ἐρράντισε. 22: Εχοά. 
"καὶ σχεδὸν ἐν αἵματι πάντα καθαρίζεται κατὰ τὸν νόμον, καὶ χωρὶς 

δἀάϊτίοηβ οὗ πο ἱπιροτίδποε ἃγε ἤεῖε τηδάδβ. 
Ιπ Εχοάυβ πο πηεῃιίοη ἰ8 πιδάε οὗ ροδίδ, 
ΟἿΪΥ οὗ μοσχάρια. (ϑεε ΜΝ εβίοοιί οῃ 
1818 ἀϊδοτεραπον.) Ῥτοῦδῦϊγν τπἰ8 δἀἀϊοπ 
ἰδ ἄμε ἴο Δῃ δοῆο οἵ νν. 12,13. Μγαΐεν, 
ΨὨΪΟἢ ννᾶ8 δάάεδά το τε Ὀ]οοά ἴο ργενεηῖ 
οοδριυ]αϊίοπ οὐ ροβϑίΥῪ 848 ἃ βδυτηδοὶ οἵ 
οἰεληδίης ; ρ. ]ο. χίχκ. 34:1 |ο. ν. 6) 
δοαγίφσέ τσοοἱ, κόκκινος, 50 εὖ ἴοτπὶ 
κόκκος “τε ρταὶπ οσ Ῥείσυ οὗ ἴῃς ἐΐδα 
εορεΐψεγα "" ἴῃ ἀγείηρς (ο΄. Ικεν. χίν. 4) 
δηάτῃς ἀγοϑοῤ οἵ υυἱἱὰ τηδτηογατα οἡ ννἰς ἢ 
τῆς ΨΟΟΪ νν88 τἰεὰ, ατε 11 δάδεά 48 8880- 
οἰδλιεά ἢ βδογίῆοε ἴῃ φεπεῖαῖ, δηά 811 
οοπηεοῖςεὰ νυἱεὰ τῆς ὈΙοοά ἀπά τε βργίπ- 
Ἰπᾳ. ἐράντισεν Ππεῖε [Δ|κε8 16 ρίδος οὗ 
ἴδε κατεσκέδασε οἵ Εχοάυδδηά ἴῃς δοοη 
18 ποῖ οοηδηςά το ἴπε Ῥεορίε 88 ἴῃ (δα 
οτὶρίηδὶ πατταῖνε θυ ἱποϊυάεβ αὐτὸ τὸ 
βιβλίον, τς Ὀοοκ 1861, [δι ἰδ, ἐνεῃ 
ἴδε Ῥοοκ ἰπ ψ μοῦ Μοθεβ μδά υυτίττεῃ 
ἴδε ψογάβ οὗ τῆς 1νοτὰ, πε ἰεσπιβ οὗ ἴῃς 
οονεπδηῖ, Εἰ  ίηρ οοππεςίεά νὴ {πε 
ςονεηδηῖὶ Ὀογα {πε τηδτῖ οἵ δἱοοά, οἵ ἀεδιῃ, 
Αμρδίη, ἴῃ νεῖ. 20, ἱπβιελὰ οἵ ἴῃς ἰδοὺ οἵ 
ἴῶε ΧΧ, νοῦ [πε ταν τεπάθσθ {πε 
Ἡεῦτεν ννὲ βᾶνε τοῦτο τὸ αἷμα κιτιλ., 
ἃ Ῥοββίδ!ς εοδο οὗ οὖς 1,οτγὰ Β ψνογάβ ἴῃ 
ἰπϑύτυηρ ἴπῈ πεν οονεηδπῖ, απ ἱπβίεδ 
οὗ διέθετο οἱ Ἐχοά. χχίν. 8 ννε ἢᾶνε ἐνε- 
τείλατο ςοττεϑροηάϊης ννἱἢ ἔπε ἐντολή οὗἁ 
νεσ. 10. 

γε. 2σ. καὶ τὴν σκηνὴν δὲ.... 
“Απὰά ἢς αἶβο ἴῃ {κε τωᾶπησσ βργὶπκίοά 
στ τῆς δΙοοά τῆς ταδεγηδοῖε δηὰ 411 τῆς 
ἰπβίγυπιεηῖβ οὗ ἴῃς βεγνίοε ". Τῆε (Δ ετ- 
πδοῖς, βοννενεσ, νν88 ποῖ γεῖ εγεςίςά ἤδη 
τῆς ἰκοίο τοὶ ννᾺ8 τες ΕΠΕΣΘΟΣ 
8 τμδῖ ἃ βυδϑεαυεηῖ ᾿πουρἢ Κίη- 
ἀτεὰ ττδηβδοίίοη ἰβ γεξεγγεὰ ἰο ; ἀπά ςοίους 
15 φίνεη ἴο [Π18 βδυρροδίοη ὃν ἴδε βερᾶγα- 
του οὗ πὶβ νεῖβαὲ ἴτοῃ νεζ. το. Βυὶ 
δραίηβε ἰξ ἰδ τῇς γίίοῖς ἰπ τῷ τι, 
“τῆς ὈΙοοάᾶ,᾽᾿ Δρρδγεην {πε Ὁ] ἀε- 
Βηεά ἰῃ νν. το δηὰ 20; δἰ που ρἢ ἰξ ἰβ [δὲ 

16 ἴῃς νντίτεῦ τδν ἤᾶνε πιεᾶπὶ “ἴῃς 
Ἰοοά᾽ ννϑιοἢ ἐογηγεά μαζὶ οὗ ἴπε τηδδῃ8 

οἵ βεσνίοδα. Νειιμπει ψνὰ8 ἰξ ὃν Μοβεβ δυῖ 
ὈΥ Αδοη ἴδε ἱδθεγπδοῖς δηὰ ἴῆε αἰϊδσ 
ΨΕΙῈ Βργπκιεὰ τ ὈΙοοά δηά 8ο οἰεδπβεά 
οὐ ἴδε ἄδλγ οὗ Αἰοπεηεῆι. με ἢτγθι 
εγεοϊςὰ ἧ σ᾽ καὶ πάντα τὰ σκεύη 
αὐτῆς ψετῖε δποϊηιεά υἷε οἱ! (Εχοά. χὶ. 
9) θυϊ [οβερῇυβ τεοοσάβ ἃ ἰσδδιοη ἴμδι ἴὲ 

ΝΟΙ,. ἵν. 

χχίχ. 36; 
μεν. νἱϊ. 
15,10, εἴ 

χνὶ. 14. ἘΊΜαν. χνι. τὶ. 

ν 8 Τοηδεογαίϊεδ ποῖ ΟἹ ὑἱἢ οἱ Ὀυς 
4180 υνἱῖ Ὀ]Ϊοοά (452. 1. δ, 6). [1 866 πὶ8 
ἴμδὲ τῆς δυῖμπος δάοριβ {8 τγαάικίοη, ἀπά 
δβογίδεβ ἴο Μοβαεβ δὲ ἴῃς οτἱρίπαὶ οοηβεοσζα- 
οη οὗ τῃε ἰδθεγηδοῖς ἴμε οἱεδηβὶπρ γἰϊεβ 
Ψ ὮΙ αἢεγνναγάβ νεῖε ΔπηΌΔΠν ρετ- 
οστηεὰ Ὁγν Αδγοη οἡ ἴτε ἀἄδυ οἵ Αἴοπε- 
ταεηῖ. 

νεῖ. 22ϑ. καὶ σχεδὸν ἐν αἵματι 
πάντα... “Απά οπε πΠΙΑΥ δἰπιοβὶ ΒΔ Ὺ 
ἴθι δοοογάϊηρ ἴοὸ ἴδε ἴανν 411 τίη ρβ ἃσε 
οἰεαηϑεά νυν Ὀοοά, δηὰ τἱίπους Ὀϊοοά- 
δμβεδάϊπρ ἰ8 πὸ τεγηϊβδίοη ". σχεδὸν 
αὐυλι1ῆεβ τἴπε ψΠΟ]ε οἴδυδε ἀπᾶ ποῖ οηἱΐν 
πάντα. ΔΝ Πεῖδετ ἰξ 4φυΔ118 ε8 ΒοΙἢ οἰαυδβεδβ, 
ἃ58 ΒΙεεῖκ, ϑνεῖββ δπὰ οἴδβεσβ βυρροβε, ἰβ 
τόσα ἀουδιί!. Ψγεβίοοις δηά [εἰ ζβοῦ 
οοπῆπε ἰΐβ τείεσεηςε ἴο ἴῃς ἢσγδὶὲ οἴδιιβε. 
ἐν αἵματι "“Ὑἱ Ὀἱοοά" τῃῈ υδυ8] 
ἰπϑισυπηεηῖαὶ ἐν. πάντα, 411 (δίπρβ, 
ἐβρθοίδ!γ, οὗἨ οοῦγϑε, ἴποβε ἴδὶ ᾿νεσα 
υδεὰ ἰῃ Οοὐ᾽β Ῥοσβδὶρ οὐ ὕγουζῆι ἱπῖο 
Ηἰβ τἀθεγηδοῖθ. ναῖε ννᾶ8 υδεά ἔοσ 
οἰεαπβίηρ ἔτοπὶ ςεγίδίῃ ροϊ]υξίοπβ. κατὰ 
τὸννόμον, ἰξ τννλ8 ποῖ ΟἿΪῪ ἃ οοπίσίνα πος 
οἵ πιδῃ Ὀυϊ πε ἰανν οἵ αοὐ ψ ΒΟ εἐπαοιοᾶ 
ἴπδιὶ οἱεδηβίης πιυδὲ 6 Ὁγ Ὀϊοοά. καὶ 
χωρὶς αἱματεκχυσίας, “᾿Ὑνἰϊδουῖ 
Ὀϊ]οοά-ϑπεάδάϊηρ," ἃ ψογὰ ψῆϊομ. οσουτδ 
ΟἿΪΥ δεῖς ἴῃ ΒΙΌ]. ατεεκ. ϑὲεε ϑίἊερῃ- 
λυ ς.Ὁ. [Ιῃ 4}1} τῆς ἱπβίδῃςεβ οἰϊεὰ ἴῃ 
ϑίερμδηβ ἰς τηεδῃ8 ἴπε βῃεάαάϊπηρ οὗ Ὀοοά. 
Βεηάλδι!, ἰπεη, ἰδ αυΐϊϊε τψτοηρ ἴῃ πιδίη- 
τδίηίηρ (αἴτεσ ΤΒοΐυοι δἀπὰ Ὡς ΜΝ εῖἴῖε) 
τδδὲ τ τηεᾶπβ, ποῖ ἴδε βῃοδάίϊηρ δῖ [6 
ουϊρουσίηρ οἵ πε δοοά αἱ ἴδε ἰοοί οἵ [πε 
αἰϊατ. ““ἼΠε εββεπεῖαὶ ἰάεα διίδοπεὰ ἴο 
ἴῆς οης δοὶ ννὰβ8 ἀεδισυςιίοη οἵ 116, οὐ 
τῆς οἵδε: ἀενοιίοη οὗ {πε 34π|ε [{{ε ἴο αοά. 
Ηεποε τς ἰΥρίοδὶ βἰρπίβοδηςς οὗ [πε ἔνο 
ἃοῖβ ΨΆ8 4150 αυἱΐε ἀϊδείηςι ; ουϊρουγίηρ 
οὗ δἱοοά ἰγρίδεὰ ἴῃ ἕλοι, ποῖ ρδγυβίοδί 
ἄεδιῖῃ, Ὀυς βρίγυδὶ ταδτιγτάοπη Ὁγ ἴδε 
ϑυσγεηάες οἱ ἃ ᾿ἰνίηρ ν1}} τὸ αοὰ ἰπῃ 
εγέεοϊ οδεάϊδεηος ᾿ὄνεθ ὑπίο ἀεδιμ᾽". 
εἰ88 ἰβ. δίγιςΕἶγ δοουγαῖς ἴῃ ἢ γεπηδεκ, 

“αἷμ. Καπη οὔπε εἴης [οκαῖε Νάδεσγρε- 
δθτωτωυηρ ηἰοδε ἀϊε Αὐδρίεβδαης ἀεβ 
ΒΙυῖε8Β ἃπὶ ΑἸΐασε Ῥεζείςβπεη". Τῆς 
ενϊάεπος 18 δισηϊβῃεά ὃν ΒΙεεκ. τΤῇε 
ννογάβ, 17 ποῖ βυαρρεθιεά ὃν, ἱπενίεδοὶν 
δα ους ἐραῤ μάνα ἐις ΧΧΥῚ. 
28) τοῦτο στιν τὸ α μον τῆς 
διαθήκης τὸ περὶ πολλῶν ἐκχυννόμενον 

22 
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αἱματεκχυσίας οὐ γίνεται ἄφεσις. 23. ᾿Ανάγκη οὖν τὰ μὲν ὑπο- 
δείγματα τῶν ἐν τοῖς οὐρανοῖς τούτοις καθαρίζεσθαι - αὐτὰ δὲ τὰ 

α νῖϊ. 25; ἕ , , τ 5. :, ἐπουράνια κρείττοσι θυσίαις παρὰ ταύτας. 24. “ οὐ γὰρ εἰς χειρο- 

ΠΝ ποίητα ἅγια εἰσῆλθεν ὁ Χριστὸς,; ἀντίτυπα τῶν ἀληθινῶν, ἀλλ᾽ εἰς 
᾿αὐτὸν τὸν οὐρανὸν, νῦν ἐμφανισθῆναι τῷ προσώπῳ τοῦ Θεοῦ ὑπὲρ 

1ῸὦΤΕ. ΘΟ ΚΕΚΕΡ; οἵα. ο ἢ ΑΘ Ὦ “, 17, 71, 118. 

εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. ΟἸελπδίης νγᾶ8 
τεαυϊγεά οἵ δνετγιπίπς οοππεοῖεά ἢ 
οὐδ ννογβῃΐρ, Ὀεοαυβε ἰξ ννα8 βιδίηεά 
τὔγουρσῃ οοπίδος ἢ τε. Απά δαὶ 
τη18 βίδί πὶ ννᾶβ ζυς 8 ἱπηρ!οἁ ἐπ τς δε 
οἔἄφεσις. [τ 18 ΌῪ τεπχίβδίοη οἵ 58ἰπ τῃ8 
βίδίῃ ἰ8β τεπιονεὰ. Απηὰ δοςογάϊπρ ἴο τῃς 
ξτελι ἰᾶνν οὗ ἴμεν. χνὶϊ, τι, [18 ταπιιββίοη 
ννᾶ8 δἰιδἱπεὰ ὃν τῆς βῃεἊάάϊης οἵ δοοά τὸ 

αἷμα ἀντὶ ψυχῆς ἐξιλάσεται. 
σις 15 υϑεά Δδροβοίυϊεϊ Υ οοἱν ἤεγε δηὰ 

ἴῃ Μαζῖκ {ϊϊ. 29; εἰβεύῆετζε ἰτ ἰ8 υϑεὰ ψἱτἢ 
ἁμαρτιῶν οἵ παραπτωμάτων. ἴπ [κε 
ἦν. τ ἰϊ βίχηϊῆεβ “τείεδϑβε""". 

γν. 23-28. ΤὨς περεβϑίτν οὗ οἰεαπβίης 
τῆς Πεᾶνεη!ν βαποῖυαγυ πὰ τῆς εἰϊοίεπον 
δηὰ ἤπα! ιν οἵ ΟὨτίβι᾽ 8 οπε βδογίῆςε. 

νες. 223. ἀνάγκη οὖν τὰ μὲν 
ὑποδείγματα... “[ἴ νν28 Ποραβδᾶγυ, 
τιεγείογς, ἴθδὲ τῇς οορίεβ ἰηάεεὰ οἵ πε 
πεδνθηΐν τΐπρ8 Ὀς οἰεαπβεά υνἱτἢ τ 86, 
δυῖ πε Πεανβηϊεβ ἐΠπεπηβεῖνεϑ νυ Ὀεῖτεῦ 
βϑογίβοςβ τἤδπ τπ68ε." ἀνάγκη οὖν, 
τῆς οὖν σαττίεβ ἴὸ ἰΐϊβ σοπβθαυεπος νεῖ. 
22; δπά τῆς πεορεββὶευ ἃγίϑεβ ἔγοπὶ ἴῃς 
ἱπ]υποιίοη οὗἩ τῇς ἰᾶνν ἴδεσε πιεπείοπεά. 
τὰ μὲν ὑποδ. ἰδε μὲν. .. δὲ 5ῃον 
ἔπαι τῇς βεοοπὰ οἴδυϑε ἰβ ἰπαὶ το ννῃϊςἢ 
δἰϊοπίοι ἰ8 τὸ δε ρίνεη, ἴπε ἤγβι οἴδυβε 
ἰπιτοάδυςίηρ ᾿Ξ. ὙΠ βιίδιθπγεπὶ 8 αἰπιοϑὶ 
εαυϊναϊεηΐ ἴο “ΑΒ ἰξ νγᾶ8 πδοεββδῦυ ... 
80 ἰἴ ννᾶβ ποοδββαγυ". .. Τῆς ὑποδείγ. 
ἅτε ἴῃς τ θεγῆδοὶς δηὰ [18 ἔχγηιβῃίηρβ, ἱπ 
Δοοογάδηος υἱτ νἱῖϊ!. 5; νης 8βες. τὸ ὕὑ- 
τοις, υἱς., τῆς τπΐηρβ πιεπεϊοηςὰ ἰπ νετ. 
19. αὐτὰ δὲ τὰ ἐπονράνια. [{{τῃε 
σορίεβ ψγεσε οἰεδηβεά Ὀν πιδίεγίδὶ τἰῖεβ, 
τολ 68. θεῖπρ βριγίϊυλιὶ ἀπά εἴεγηαὶ Ἷδῃ 
ΟὨΪΥ ὃ οἰεαπροά, Ὁ ννῆδὲ ἴ8 ϑβρί γί] ἀπά 
εἴεγπαι, οὶΛὺἡ νεῖ 14. κρείττοσιν 
θυσίαις, ἴῃς ρἷυτγα!Β ἰ8 βιρρεδίεά ὉΥῪ 
τούτοις, Δηὰ ϑιδιςβ δΔῃ δρβίγαος ἰπέδεγεηοα. 
Βαϊ ἀο τῇς “ Βεοδνεπ ῖςε8᾽᾽᾿ πες οἰςδπβίηρ ὃ 
Βτυοε 8ᾶυ8, “1 ργείεσ ἴο τηδκε πο διϊζεηρὶ 
ἴο δϑδίρτι ἃ ἱμεοίορ' οδἹ τηεδηΐηρ ἴο ἴῃς 
ννοσάβ, 1 ψουϊὰ ταῖμεγ τάκ ἢ 6πὶ 
πιο! ί]ε το τὶν πιϊηᾶ Ὁν ἐπὶ πκίπρ οἵ τῆς 
βίοτυ ἀπά πόποι δοογυΐηρ ὄονεη ἴο Βεάνεη 
ΌΥ ἴδε επίγαπος ἔπαγε οἵ “τῆς [81 οὗ 
αοά᾽. 1 Ὀεϊϊενε πεῖς ἰ8 πιογα οἵ Ροβίγυ 
τπδη οὗἩ ᾿πεοίορυ ἱπ τῆς ννογάϑ. Εογ τῆε 
νντίτος 8 ἃ ροδῖ 88 ννεῖ] 88 ἃ ἱπεοϊορίδη, 

ἃπά οη τῃϊ8 δοοουηῖ, ἐπεοϊορίοα! ρεάδηϊβ, 
Βονόνο ἰοαγηθὰ, οδη παόνεῖ βυςοςεὰ ἰπ 
ἰπεεγργειίηρ βδιβγδοιογ ἐπῖβ ἐρίϑε!ε "᾿. 
Βυὲ τε ἰ8 βοδγοεῖυ ρογπιβϑίδίς τὸ εχοϊυὰς 
αἵ τὴϊ8 ροίης οὗ τῆς δὐυΐποτ᾽β δερυπιεπὶ 
τῆς τπεοϊογίςα! ἱπέεσοηος (παῖ ἰῇ βοῦλε 
86η56 Δηὰ ἰῃ βοζῃε γεϊδιίίοη τῆς πεανεη εβ 
παρά οἰελπβίηρ. ΤὍῇα εἌγίῃ]ν ἰδδεγπδεῖς, 
8ἃ8 ἀοὐ᾽β ἀννε!ἶηρ, ταῖρης πᾶνε Ὀεξεῃ 
ΔῈΡΙ το δε πα!ονεά ὃν Ηἰβ ργεϑεποα 
δηά το πεεὰ πο οἰεδηβίης, Ὀυς θείης 4180 
Ηἰβ πιεεϊϊπρ-ρίδος υυἱτῆ τεη ἰξ τοαυϊγοά 
ἴο ὃε οἰεδηβεά. Απὰ 80 ουὖἦῦ δεᾶνεηίὶν 
τεϊδλιίοηβ νυν αοά, ἀπὰ 411 ψβεγεντἢ 
νε δεεκ ἴο ἀρργοδοὴ Ηἰπι, πεεὰ οἶϑαπϑε- 
ἰηξ. [π τ-ῃεπιβεῖνεβ [Βίπρβ πεάνεηϊγ πεεὰ 
ὯΟ οἰδαπδίηρ, ὃδυῖ 848 επιεγεά ὕροῦ ὉΥ 
βίη! τηε ἴμεν περὰ ἱϊ. Ους εἴετπιδὶ 
τεϊδτίοηβ νυν Οοά τεφυῖγε ρυγ βοδιίοη. 

νεῖ. 24. οὐ γὰρ εἰς χειροποίη- 
τα... ... ἵηε οοππερςιίοη, ἱηάϊςαϊτεὰ ὈΥῪ 
γὰρ, 8.“ 1 βὰγ αὐτὰ τὰ ἐπουράνια, γον ι΄τἱ 
ἰβ ποῖ ἰηῖο ἃ Βοῖν ρίδος οοπϑβιγιςιεά ὈῪ 
τοῦ ἴῃδλι ΟἸγίϑὲ [458 επίεγεά, Ὀυϊ ἱπῖο 
Βεάνεη ἰϊϑεῖ", Οἰδοῖβ ῥγείεσ ἴο Ἴοη- 
περὶ τῃϊ58 νεγϑε ἢ κρείττοσιν θυσίαις. 
“Βειῖε βδογίῆςεβ " ψεῖε πεεάςεά, ἴοι 
τοὶ ἱπῖο, εἰς. Ὑῆε Πυπηδηὶν Τοπειτυςιεά 
τἀθαγπδοῖε, θεὶπρ πιδάς δῆεὶ ἴπε ἀϊνίπε 
Ρδιίεγῃ, νἱῖϊ. 5, ἰβ πεῖεὲ οδ᾽ιεὰ ἀντί- 
τνπα τῶν ἀληθινῶν. Αοςοοτγάϊηρ 
ἴο νἱϊ, 5. ἃ τύπος οἵ τῆς Βελνεπὶν γεδὶ ἐτἰ68 
"88 δῆονῃ ἴο Μοβεβ, πᾶ ναὶ ἢε οοη- 
βίγυοϊεά ἔτοπι ἴῃς τηοάεὶ ννᾶβ δη ἀντί- 
τνπον, δηβινετίης ἴο ἴπε ἴγρε. Βυϊ 88 
δατε υϑεὰ τ τῶν ἀληθ., ἀντίτυπα (ἰπ 
ἀρτεεπιεης ννἱτἢ ἄγια) πιυϑὲ τηεᾶπ ψμδὶ 
γα υδΆ 1 βρεᾶκ οἵ 48 ἃ ἴγρες, ἴπαῖ νῃιο ἢ 
οΟτγεβροηᾶβ ἰοὸ δπά ργεῆρυγεβ. [π ἴδε 
ΟἿΪΥ Οἴπει ἱπβίδπος οὗ 118 οσουσγεηςς, 
τ Ῥεῖ. {1 2Σ, ἴξ δ48 ἴῃ σοηνεσγβε τηεδηΐηρ, 
τῆς τε! τ οὐἨ Ῥαρείβπλ νυ ἢ σοτγεβροπάβ 
ἴο ογ ἰβ ἴῃς δηκίγρε οἵ πε ἀείυγε. ΤΒε 
ἀντίτνπα δτε ςοηπιταβιεά νἱῖν αὐτὸν 
τὸν οὐρανόν, πεάνεη ἰ(ϑε!Γ [αὐτὸν ἴῃ 
οοηίγαβὶ ἴο ἔπε πιετε ᾿ἰκεηθβδ ΟΓ ΟΟΡΥ] 
με υἱείπιαῖϊς τεαδὶῖγ, τῇς ργεβεῆος οἱ 
βρίγίταδὶ δηὰ εἴεγπαὶ ταΐηρθ. “" Οοε πὶ 
ἱπ φυοά ΟΠ τίβιαβ ἰπρταββυθ εβὶ, πο δδὶ 
ἴρϑαπι οοαϊαπι ογτελίυτη φυοάσυπαυς διεεῖς, 
β8εὰ εϑὶ σοεϊυπ) ἰη 4αυὸ Πεῦβ εδὶ εἰϊαπὶ 
ᾳυδπάο οοεἴαπι οτοδίυπι πυ}] πὶ εβῖ, ἱρβα 
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ἡμῶν 25. “οὐδ᾽ ἵνα πολλάκις προσφέρῃ ἑαυτὸν, ὥσπερ ὁ ἀρχιερεὺς ν γε. 0 
εἰσέρχεται εἰς τὰ ἅγια κατ᾽ ἐνιαυτὸν ἐν αἵματι ἀλλοτρίῳ 26. “ ἐπεὶ χαχ. το: 

ἔδει αὐτὸν πολλάκις παθεῖν ἀπὸ καταβολῆς κόσμου - νῦν] δὲ ἅπαξ ., 
εν. χνὶ 

ΟΥ. χ. - ΝΗ Μὶ 
ἐπὶ συντελείᾳ τῶν αἰώνων, εἰς ἀθέτησιν ἁμαρτίας," διὰ τῆς θυσίας πὶ Ἐφ. 

τι «τὸ; σα]. 
ἱν. ς. 

᾿γυνι ἰπ ΦΑΟΡ, 37,39, 47, 73; γυν ἰη ΕΚ. 

3ΤΕ, ΟΌΞΕΚΙ,; ἰπβογὶ τῆς ἢ ΜΑΡ, 17, 73. 

αἰοτία ἀϊνίπα᾽᾿ (5εδ. ϑομπιάς ἰη Ὁ εἰ- 
ἰΖβδοῦ). νῦν ἐμφανισθῆναι . .. 
“ον ἴο ρρέασ ορεηΐν Ῥείογε τῆς ἕδος 
οὗ αοάὐ ἰπ οὖε Ὀεδδι". γῦν “πον, 
δῆτε Ηἰβ οοπηρίεἰθὰ ννοσς οἡ εἀγίῃ, δηὰ 
88 Ὠδ ῥγεβεηῖ οοηῃτίηυουβ ἔππούοη; ἴῃ 
οοπίγαϑι Ὀοΐῃ ἴο ἴδε ραβὲ τγηϊηἰβιγίςθ, ἴῃ 
νηοῦ ἕδος ἴο ἕλος Τοοπιπιυπίομ τνᾶ8 ἱπι- 
Ῥοββίδίε, ἀηά ἴο Ομ είβε᾽Β γθᾶρ, ςς ἴο 
τπεπ, νεῖ, 28. ἐμφανισθῆναι τ. 
προσώπῳ τ. θεοῦ. Τῆε τηεληίϊπα 
οἵ ἐμφανίζω ἰ8 τηοδὶ οἰεαι δδεεη ἔτοπὶ 
βοῇ ραββᾶβεβ 248 Εχοά. χχχίϊὶ. 18, 0. 
χὶν, 2:. [πὶ ἴδε ραββίνε ἰξ τηθδπβ “τὸ 
δε πιαπίξεδβι," “τὸ ἄρρεᾶσ ορεηΐῃ ᾿᾿ οἵ 
4“ οἰ εασῖν," “ἴο 8ῆον, οπε᾽Β 86] 7," 5 ἰῃ 
Μαι: χχνὶϊ. 53 οἵ τῆς Ὀοάϊεβ οὗἩ τε βδίπίβ, 
ἐνεφανίσθησαν πολλοῖς. Τῆς ἱπῆηϊτίνε 
ἰ8 ἴὰς ἱπδηϊεῖνε οὗἩἨ ἀεδίρηεά τεβυϊὲ σοπὶ- 
τῶοῦ ἱπ ΝΙΤ., 88 ἰπ οἰδβδίςβ, Ἄβρεοίδ!!ν 
δεῖ νετθβ οἵ τηοιίοη, ς΄. Μδῖ. ἰΐ. 2, χί. 8, 
εἴς. Ἴδα δογίβϑι τᾶν ἤεσε ὃς υϑεὰ τὸ ἄε- 
ποῖς παῖ “τῆς πιδηϊξεδιδίοη οὐ ΟἸτίβι, ἴῃ 
ψνἤοτλ ὨυπιδηϊςΥ ἰδ Βποννῃ ἰπ ἰ(8 ρεγίεοϊ 
ἰάοαὶ Ῥεΐοτε τῇς ἕδος οἵ αοά ἰβ "οης δεῖ 
ἂὲ οποε᾿"; δυῖϊ 118 ἰ8Β ἀουδίθ!. Τῆς 
ἴοτος οἵ ἐμφαν. ἴ8 βιτεηψίπεηεὰ 5.}}} πιογα 
Ὄν (δε εἴηρδαιῖίς τ. πὶ τ. θεοῦ. 
ἴῃ πὲ βασι! βαποϊυδγυ τῆς ἰᾶνν ννᾶ8 τὸ 
πρόσωπόν μον οὐκ ὀφθήσεται (Εχοά. 
χχχὶ!, 23) Ὀυϊ ἐν νεφέλῃ ἐπὶ 
τ΄ ίον ([“εν. χνὶ. 2). ἴπ Ῥβ. χἱϊϊ. 
2 Ψψ πὰ ἰἱπάεεά πότε ἥξω καὶ ὀφθ- 

μαι τ. προσώπῳ τ. θεοῦ; Ὀυι {Πἰ8 ἴ8 
ἴῆε ποη-Ἰεταὶ ἐχργεβδβίοη οὗ ἃ ροεῖ. ἴπ 
τῆε ῥγεβεηῖ ράββᾶσε ἴπε 'νογάβ ἃγε ποῖ ἴῃς 
Ἰοοβε Ὄχργεδβίοη οὗ ἴδε οτάϊ ψΜοτῖ- 
ϑδίρρεγ Ὀὰὲ ἀγα πηδᾶηΐ ἴο Ῥὲ ἴᾶκεη [Πογα ν. 
Απά τε ἱπιεητίομδιν ἐπιρμδεῖς ομγαοῖες 
οὔ τε ᾿ποῖς ρἤγαβε ἰ8 Ῥεδί ἀοοουηϊεά ἔοσ 
ὃν τῆς ἴδοι ἴδδι ἴπε ἀλγκηςεβθ ἀπά οἱουδβ 
οἵ ἱποεῆβὲ ἰῆ (ῃἢς οἷά βαποίυδιυ ψεγε 
ταξᾶηϊ 88 το το νεῖ! ἴῃς ἀπινογιίπεβδ 
οἵ τῇς ρὑγίεδι τοῦ αοὰ 48 ἴπε ρίογυ οἵ 
αοά ἔτοπι με ργίεβι. Νον ΟὨγίϑβε δρ- 

δείοτε αοά ἕδος ἴο ἔλοε νἱ πὸ 
τηϊεσνεηίηρ οἰουά. Ρετγίεοι ἔα] ουνβὶρ ἰ8 
δἰιδϊποά Ὁγ Ηἰ5β ρεγίεςξ ἀπά βιδίηϊεββ οὔξες 
πε οὗ Ηἰπιβε. ΑἹΙ ἰ8 οἱεαγ Ὀεσνεεη αοά 
δηά τλῆ. Εὸ2γ ἰξ ἰβ ὑπὲρ ἡμῶν ““ἰοΓ 
8 Ηε επίοτβ {18 ργεβεῆος δηὰ ἐεϊϊον- 
δὲρ; ποῖ ἰπδὲ Ης δίοπε πᾶν Ἂπ͵ου ἰϊ, 

Ῥυϊ τμᾶὶ ννεὲ πιᾶν επίεσ ἱπίο ἴῃς τεβὲ δπὰ 
δἰεβδεάπεβ πδὶ Ης μᾶ8 ψνοῃ ἴογ υ8. 

Ψψεῖ. 25. οὐδ᾽ ἵνα πολλάκις. .... 
“Νοτ γεῖ [ἀϊὰ Ηε επίες 1η] ἐπ ογάες ἴὸ 
οὔδει Ηἰπιβεῖ τ τερεαιεάϊν,᾽᾿ τπδὶ ἰ8, Ης ἀϊά 
ποῖ δηΐεσ ἴῃ ἴογ ἃ ὑγίεζ βίδυ ἔτοπι υνῃίοῃ 
Ἧε ννᾶβ ἴο τεϊυγῃ ἴὸ τεῆονν ἘΠ18 βδοζίῆος. 
ὙΝ εβίοοις Βοιἀβ δὲ τπε “ οἤδετίηρ " οοτ- 
τεβροηᾶς τ τῆς οετίης οἵὁἨ [ἢ νἱοτίηι 
ἀροη ἴδε αἰϊᾶσ, ποὲ νὰ ἴτε Ὀτησίηρ οὗ 
ἴῃς δϊοοά ἱπίο τς ἔβοῖν οὗ Ηοϊϊεβ. Ης 
τείεγβ ἴὸ νεῖ. 4 ἑαντὸν προσήνεγκεν, ἴο 
νοεῖ. 28, δηὰ δίβο ἰο χ. 1ο, διαίσην 
ΥΥ εἰβ8 ἀπά οἴβετβ. Βαϊ π ἰχ. 7 προσφέρει 
ἀϊδιϊποῖ τείετβ ἴο τῇς Ὀγιπρίηρ ἰπ ἀπά 
Δρρίϊἰοαϊίοη οὗ ἴτε Ὀἱοοά ἰῃ εὐ Ἡοὶγν οἵ 

Οἰΐεβ, δηὰ τῇς Ἴοπιεχὶ οὗἩ ἴῃς ρῥγεϑεηὶ 
Ῥάββαρε βθεῖδ ἀεοίἀεαν τὸ πιακε ἴοτ ἴῃς 
βᾶτης ἱπιογργεϊδιίοη. ΤὩς βεάυεπος οἵ ἴδε 
ἵνα εἰλιιδε δῆες εἰσῆλθεν; [πε Δηδίορυ 
ΡῬτγεβεηϊεά ἰπ τε οἶδυδε ὑηᾶεν ὥσπερ ; ἀπὰ 
ἴπε οοπβοαύδηος βιδιεά υπάετ ἐπεὶ (νεῖ. 26) 
411 οοπιρίπε ἰῃ βανοιυσίηρ τΠΐἰ8 τηεδπίηρ. 
Τῆε Ηἰρῃ Ῥείεβι δηΐοτβ ἴς Ἡοἱ εβὲ ἀππὺ- 
αἰϊγ, Ῥὰϊ ΟὨτγίβι᾽Β επιετίησ ἱπ ψψᾶ8. οἵ 
Ἀποῖμει Κίηά, ποῖ τεαφυϊτίηρ τερετ τίου. 
Τε τεάβοῃ ἴοσ ἴδε τεϊϊογαϊςά οπιεσίηρ ἴῃ 
οὗ τῆς Ηἰρῃ Ρείεβε, 48 ννε]] δ τῇς ὶ- 
ΠῚ οὗ τὸ, ἰ8 ρίνεπ ἱπ {πὰ ἐμὰ »ΘῚ Υ 
αἵματι ἀλλοτρίφ. ἐν: “ΤῇςΈο Ηἰρῃ 
Ῥτίεβδὶ ννᾶβ, 28 ἰξ ινεῖς, βυστουπάδά, δηνεῖ- 
ορεὰ, ἰῃ ἴὰς [{{6 βαςτβοεά δηὰ βυτηδοϊίς- 

Ὑ οοτηπιυήϊολίεἀ ̓"᾿ (Υνεβίοοι). [Ια ἰ8 
βλίεγ ἴο ἴδκε ἐν ἰῇ [18 οοπιπίοῃ ἰπβίγυ- 
τηξηῖαὶ βεῆβε : ἰἢς δἱοοά ννᾶβ ἴπε ἰηβίσγυ- 
τηδης ΨὨϊσἢ εηδθὶεά τῆς Ηρ Ρτίεβε ἴὸ 
εηίετ, ΤΏς τεᾶϑοη ΨὮΥ τῆς επίγδηος πδά 
ἴο Ὅς Ἀπηυδιν τεπεινεά ἰδ ρίνεη ἰῃ χ. 4. 
Τῆς βᾶπὶς οοηίγαδὶ δεῖνεθη α - 
ότριον ἀπά αἷμα ἴδιον ἰδ ἰουπὰ ἴπ ἶχ. 12. 
Α βλοσίῆδος οἵ δίοοά ποὶ οπεβ οὐγῶ ἰδ 
περοββαγν ἱταρεζίεςῖ, ΟἾγίβι᾽ 8 επίγαπος 
ἴο αοὰ δεϊπρ διὰ τοῦ ἰδίον αἵματος ἀπά 
διὰ πνεύματος αἰωνίον δά εἰἴετπαὶ εἰἢ- 

"ἙΝ 26. ἑπεὶ ἔδει αὐτὸν ... 
“Θίπος ἰπ ἴδδς οῶβε ἢς πχυδὶ οἥξη δανε 
βυβετοὶ βίηος τς οτελεοη." [{ ΟἾγίβε᾽ 8 
οπς οἴδετίηρ οὗ Ηἰταθοὶ τ ψγεσε ποῖ εἴεγπα!ν 
εβθολοίουβ, ᾿ξ ἰξ τεαυϊγεάὰ ρετγίοάϊοδι 
τεῦαΨΆ1, ἴπὸπ τηῖϊβ ἀεπιαπ δά ρεγίοάϊοαὶ 
βαοτίῆςε. [τ ννᾶβ “ποῖ νἱϊδουῖ Ὀἱοοά " 

Ἰ Ι 
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χα Μεῖ. αὐτοῦ πεφανέρωται. 

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΙΧ. 27---28. 

27. καὶ καθ᾽ ὅσον ἀπόκειται τοῖς ἀνθρώποις 
ἘΣ 6: ἅπαξ ἀποθανεῖν, μετὰ δὲ τοῦτο κρίσις - 28, " οὕτως ' ὁ Χριστὸς ἅπαξ 
6,8, 15, εἰ 

ΚΙΟΣΙ 
Ῥεῖετ εἰ, 
18. 

προσενεχθεὶς εἰς τὸ πολλῶν ἀνενεγκεῖν ἁμαρτίας, ἐκ δευτέρου χωρὶς 
ἁμαρτίας ὀφθήσεται τοῖς αὐτὸν ἀπεκδεχομένοις εἰς σωτηρίαν. 

1 Ἰηβετὶ καὶ ψῖῃ ΦΑΟΡΕΚΡΡ. 

τῆς επίταπος ΨψΔ8 πρδάε, δηὰ 1: ἰδὲ 
εηίγαηος τεαυίγοά τερευτίοη, 50 τασδὶ τπε 
βαοτίθος δε τερεαῖεά. Απά δβ βίῃ ῥγε- 
νδ!οὰ ἀπὸ καταβολῆς κόσμον, 
ἴδε παθεῖν πγυδὲ 4'8ο ἀδὶς ἔγοτῃι ἴμε βγεῖ. 
ΤΆς οοπίταβι ἰ8 υντῃ ἴῃς οἧς οἴετης ἐπὶ 
συντελείᾳ κιτλ. “1 ΒΒ οἤετίηρ οἱ 
Ηϊπαβε! ννεῖε ποῖ ἱπδερεπάεης οἵ ἔπαε 
δηὰ να]! 25 ἃ βίηρὶς δςῖ, {7 [ὃ ψεσε ναϊὰ 
ΟἿΪΥ ἴος ἴἢς μεπεγαιίοη ἕοσ ψῇοηι ἴὰ 8 
ἱτητηεάδίεῖν πιδάς, ἔπεπ ἰῃ ογάεγ τὸ Ῥεπεῆὶ 
τΏοη ἴῃ τῆς τ, Ης πιυδὲ ἢανς βυδετεά 
οἴςεῃ, ἰῃ ἴῃ φᾶς ρεπεταιίοη οὗ πα 
Ραᾶδι᾽" (Πανίἀδοη). νννὶ δὲ ἅπαξ. .. 
“Βυῖϊ πον οὔςε δὲ ἔπε οοπδιιπητηδίοη οὗ 
ἴῃς ἀρεβ Ηε μᾶβ δεεῆ πιδηίἐςβιςά ἔοσ βἰπ᾿8 
ΔΌΟΪ του ὉΥ Ηἰβ βδογίῆςς᾽". νυνὶ, “48 
ταϊηρβ ἃγα,᾿᾿ἷπ ςοπίγαβιτο ἴπε ςαϑε βιὰ 
ἰῃ νεσ. 25, ἴπε ροββί δ] οἵ Ηἱἰβ τερεδιεὰ 
επίγδηςς πὰ βδογίῆοε. Εοσ ἴδε ννοσά, δες 
νἱϊ!. 6. ἅ πα ἔ ποῖ πολλάκις, νν. 25, 26; ἀπά 
(8, ἐπὶ σνντελείᾳ τῶν αἰώνων 
[ἰοσ ἐπὶ ἴῃ τη ὑδε δες νίπες, ὑ. 489] αἱ 
ἴδδιὶ ρετγίοά οὗ Πιβίοσυ ἰῃ ννῃϊοἢ 411 ἴπδιὲ 
δδϑ βαρμεη θά βίπος ἴδε Ἰουπάλιοη οὗ ἴῃς 
ννοσ!ἁ (ἀπὸ καταβολῆς κόσμον) βπάϑ ἰϊ8 
ἱπιίεγργειδιίίοη ἀπά δάϊυδίπιεπι. 16 τπετα 
ὙΆΒ ἴο Ὀε Οης Βδοσίῆςε ἴοσ 81} ζεπεγαιίοῃβ, 
ἴὰς οσουζτεποα οὐ ἴπδὲ βδοσίῆος [18ε]ζ 
ταλιίκαὰ τῇς ρεγίοὰ δ5 τῆς σοηβυπιπιδίίοη. 
ἴς οἷοβεβ {πε μεγίοάβ οἵ βυτῃδοϊβπι, οχ- 
Ῥεοιδείοη δὰ , Β Κεδβιηρ,, Ρεσμαρβ, 
ἴῃς ννογά πεφανέρωται ἴοτ (ἬγΙΒι Βαρρεατ- 
δῆςς, ἃ8 ἴδδι νῃίοῃ ψνὰ8 αἴσην ἔοτε- 
βμδάοννεὰ, ὈἸπάϊν ἰοηρεά ίοσ. εἰς 
ἀθέτησιν τῆς ἁμαρτίας, Τῆε 
οὔὐεςι οὗ ΟὨτίβε᾽ Β ἀρρεάγαηςς, ἔπε δϑοϊ τίοη 
οἵ βἰπ, τηδὰς {πε τερει θη οὐ Ηἰβ βαοτίῆσε 
ΠΡ ἴῃ νὶ!. “8 ἀθέτησις ἰΒ υϑεὰ 
οἵ εηὶ ἀϊδβρίαοεπιεηϊ, τεπιοναὶ, οἵ 
βεϊξρ δϑίἀς, ἐπὶ ἰβ, δϑοϊἴοη. τῆς 
ἁμαρτίας οἵ εἰπ, ἴῃ 118 πιοϑὲ ζεηεγαὶ 
ἃηά ςοτηργεπεηβίνε βεηδε, 411] βίῃ. Τῇΐβ 
ΨνΔ8 ἴπε ρτεδὶ οὐ͵εςι οὗ Οἢσίβι᾽ 8 τηδηϊἜεδίδ- 
τίου, τἰῆε δηηυ πηρ οὗ βίη, ἰϊ8 τοδὶ 
ἀεδισυςοη, ἴδε σουπιεγδοϊίοη οὗ 41] ἰϊ8 
εβεςῖβ. ΤῊΪΒ8 νγᾶβ το ὃς δοςοτωρι βῃεά διὰ 
τῆς θνσίας αὐτοῦ “του Ηἱἰ8 
βδοσίβος,᾽ (δε βίπιρ!ς βυδγήεςῖνε ρεηϊενε. 
ΤὨς 8εηΐεηος ἄγαννβ δἰεποη ποῖ ἴο ἴπε 
πδίυτε οὗἨ τἢς βαογίῆςε, Ὀυϊ ἴο 8 ἴἴγες 
οδδγαοιεγίβειςβ, ἰῃδι τ γ88 τηδάθ οὔος ἴοσ 
181}, ἴῃ τς σοηπδυτητηδίοη, ἴοτ βἰπ᾽ 8 Δρο]- 
τίοη. 

γεσ. 27. καὶ καθ ὅσον. .. “Απά 
᾿πδδγωιοῇ 88 ἰξ ἰ8 σεβεγνεὰ ἔοσ πιὲπ ὁποα 
ἴο ἀϊε ἀπά, αῆεσ τ}18, ἰυάρτηεηί, 80, αἴβο, 
ΟἸὨἸγίβι, εἰς.᾽"" ὙΤὸ οοπῆστῃ ἢίβ βιδίεσηεηὶ 
τῆδι ΟἸτίβι᾽ Β βαοσίῆςς 88 “""οπος ἴοσ 411," 
Ὡς ϑρρεδὶβ ἴο {πε ποζγῃδὶ οοπάϊιίοηβ οἵ 
Βυπιλη ἀεδίῇ. ΤῸ τηεῃ ψεπεγαῖυ, τοῖς 
ἀνθρώποις, ἰ ἰδ ἀρροϊπιεὰ οἠος ἴο ἀϊΐε, 
τοξῃ ἃσζε ποῖ ρεγγαϊτιεὰ το τεϊυγῃ ἴο ἐδ ἢ 
ἴο σοπηρεηβαῖε ἴογ περίεοϊ οἵ ἤδίϊυσε, δας 
ἱπιτηεάϊδίεϊν βυςσοςεάϊης ὕροη ἀεαιῇ, ἱΓ ποῖ 
ἰπ ὕὄστηθ, γεῖ ἱπ σοηδεαυεπος, ἔοϊονβ 
ἡυάρτηεπι. ΤΠε τγεβυ εβ οὗ 11ξπ ἂγὲ επίεσεᾶ 
Ὡροη. 80 ΟὮγίβι ἀϊϑά διιῖ οπςε δπά ἴδε 
τεβυϊῖ ν}}} θὲ ἀρράγεπι ἱπ Ηἰβ ἀρρεδτίῃρ' 
τῆς δβεοοπά {πὲ νυἱτμουϊ δἰπ ὑπΐο βαϊνδα- 
ἴοηῃ. ἀπόκειται "ἰδ τεβεσνεά ̓᾿ 88 
ἰπ ᾿μοηρίηυδ᾽ 2ὲ διδί. ἰχ. 7, ἡμῖν 
δυσδαιμονοῦσιν ἀπόκειται λιμὴν κακῶν ὃ 
θάνατος, φ΄'. ἰ1ϊ. 5; 4150 ὈὨίοη. Ηδὶ. ν. 8, 
ὅσα τοῖς κακούργοις ἀπόκειται παθεῖν, 
δηὰ εδβρεοία!ν 2 Τίηι. ἱν. 8. ΝΥ͂δὶ ἰ8 
ἀεβιϊπεὰ ἔοσ 411 τπεῃ ἰβ ποὶ βίτωρὶυ ἀεαῖῃ, 
Ραξ ἅπαξ ἃ τὸ ϑιιοῃος ἐρ θιος δνὰ τῆς 
Δϑταεπὶ οὗἠἨ ϑορἤοοῖεβ θανεῖν - 

ἔξεστι τοῖς αὐτοῖσι δίς. πὶ δὲ 
τοῦτο κρίσις “᾿Δἴἴετ τη ϊ8,᾿" Ῥᾳϊ δον 
Ἰοηρ, ἴδε διΐμποι ἄοεβ ποῖ βαυ. “Μδῃ 
ἄϊεβ οπςς, δὰ ἴπῸ πεχὲ τπΐηρ Ὀεΐοτε Ὠίπι 
ἰδ Ἰαάρτηεπε. 80. ΟἸσίβι ἀϊϑᾶ οπος δηά 
τῆς πεχὶ της Ὀείοτε Ηΐτα ἰδ τε Αἄνεης᾽" 
(ναυρδαη). 

Ψψεσς. δ. οὕτως. ΤΏε οοπιρατίβοη 
εχίεπάβ ἴο Ὀοϊ ἰετπιβ, ἴπε οπος ἁγὶηρ᾽ 
ἀπά τῇς Ἰυάρτηεηι. [(Ολ Κιδεὶῖ, “ἀϊς 
Κοιτεβροηάεῃζ ἰβὲ ὠἰοῆς υἷοββ ἀΐε ἅἄεσ 
Βιεισλεη Μεηβοδεηπδίασ, βοπάεγῃ ἀδβ, 

αὐ ἄεπ) Τοά ἀδλβ, ννὰβ ἀδβ ἴ,εῦεπ 
Ὀεάειυϊεϊ, ΔΟρΕδο]οββεῃ, ἐεγερ ἰδὲ ̓. ΤΠε 
τεβιυϊῖ8 οὗ τῆς [1θῖ ἅσε βεῖἰεά. Απά ἴῃ 
ΟὨγίβι β οᾶδβε τῆς γεβυΐϊο ἰ8 τὶ Ης ἀρρεᾶγβ 
ἴῆε βεοοηὰ {ἰπὶς νἱϊμουϊ δἰπ ὑπίο βαῖνα- 
ὕοη, τἰδς βίῃ δανίπρ ὈῬδεη ἀεβισογεὰ Ὁγ Ηἰδ8 
ἀεαῖῃ. ἅπαξ προσενεχθεὶς οοττε- 
βροπάβ ἴο ἅπαξ ἀποθανεῖν οἵ νεῖ. 272. Τα 
Ῥαβδβίνε ἰ8β υδεὰ ἴο δὲ ποτε ἰῃ ἴῃ 
νὴ τὰς υπηΐνετβαὶ ἰαῖσ Εχρτ ἰῃ 
ἀπόκειται οἵ νεῖ. 22. ΤΒουρῃ ἴῃς 
“ οἤδετίπρ " 88 ἢᾶνε δεεη ἱποϊυδεβ Ὀο(ι 
τὰς ἀεαῖθ πὰ ἔπε επίταπος ἱπίο ἴπε 
Ἡοϊΐεβὲ τ τῆς Ὀϊοοά, ἰξ ἰ5 τῆε ἀελιῃ 
ΨΒΙΟ ἰδ πεῖε ῥτοτηΐπεπε. εἰς τὸ 
πολλῶν ἀνενεγκεῖν ἁμαρτίας, 
“ἴο ΕΑ ἴῃς ϑ'ῃ8 οὗ σηδην "". ψνεβίοοῖς. 



Χι: ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥ͂Σ 341: 
Χ. τ. "ΣΚΙΑΝ γὰρ ἔχων ὁ νόμος τῶν μελλόντων ἀγαθῶν, οὐκ « υἱί!. 5, εἰ 

αὐτὴν τὴν εἰκόνα τῶν πραγμάτων, κατ᾽ ἐνιαυτὸν ταῖς αὐταῖς θυσίαις 1 
ἶχ.ο; 
ἰϊ. α7. 

ἃς προσφέρουσιν εἰς τὸ διηνεκὲς, οὐδέποτε δύναται 2 τοὺς προσερχο- 

ΤΡ δάὰ αντων. 

31Τ. ΚΕ. ἴῃ Ὁ", εἰς., ΕΗ ΚΙ; ἁ, ς, ἔ, νᾷ., Β48πι., Οορί. ; ὄννανται ἱπ ΦΑΟΌΡΡ, 

βᾶυβ, “ἴπε Ὀυγάεη νυ ϊοἢ ΟἸγῖβε τοοῖς ἅροῖα 
Ηἰπιὶ δηὰ Ῥοσγε ἴοὸ ἴδε Ἵοσοββ ϑγὰβ “ἴῃς 8ὶπ8 
οὗὐ τηδληγ᾽ ποῖ, ῥσίπηδγν, οἵ βεράγαϊεὶ Υ 
ἴτοῖὰ ἴῃς βἰηβ, ἴδ Ῥυπίϑῃτηεης οἵ βἰηβ.᾽" 
Βυϊ ἰη νι ἱπιο!ριδῖε βεπβε σᾶη δἰπβ ὃς 
ϑογης Ῥὰϊ ὈγῪ δεδγιπρ τμεὶγ ρυπίβαπιθης ἡ 
ἴῃ Νυμροῖβ χῖν. 33, 6.9.) ἰξ 15 δαί ά “γοὺζ 
88 88}} ῬῈ (εὰ ἴῃ τπεὸ νἱϊάετηεβ8 οτὶν 
γεᾶτβ καὶ ἀνοίσονσι τὴν πορνείαν ὑμῶν, 
ΨΏοσε ἴδε βᾶπηε νετῦ ἰ8 υϑεὰ 28 ἤπεῖα 
ἴο ἐχργεββ ἴδε ἰάεδ οἵ βυβεγίπρ ρυπίβηπηεης 
ἔοτ ἴδε 5'ῃ8 οἵ οἴδεβ. πολλὰ ὦν, Δ΄ΠΠουρἢ 
ἰξ ΔΒ ἴηε ἀεδιῃ οὗ Ὀυϊ οηα, ο΄. Εοπι. ν. 
12:21, Ὀυϊ ΡΓΟΌΔΌΪ ΟΠΪῪ ἃ τετηϊπίβοεπος 
οἔ 188. ἵνὶϊ. 12. αὐτὸς ἁμαρτίας πολλῶν 
ἀνήνεγκε. ἐκ δεντέρον .. . ἃ ξεοοῃμά 
ὥπιε Ηε 5841} ἀρρεᾶς, ὀφθήσεται, νἱδί δ] ε 
το τς εγε. Ὑῇε νοτὰ ἰβ ργοῦδοὶν υβοὰ 

Ὧ86 ἈΡρτγορτγίαϊα ἴο ἴῃς δρρεάᾶγαποεβ 
αἴες ἴ8ὲ τγεβυγγεσίοη, οὐ. υκε χχῖν. 34, 
Αοῷ ἰχ. 17, χίϊι. 31,}Ἅ Οὐ. 5, 6, 7, 8 
“θεῖς ὥφθη ἰβ τερυίαγν υϑεὰ. Βυϊ οη 
τὴῖβ " βεοοπᾶ᾽᾽ ἀρρεᾶτάπος ΗἰἝβ οὐ͵εςι 
ἰβ ἀϊβξετεπι. Ης Ψ{1Ι οοπις τοὶ εἰς τὸ 
πολ. ἀνεν. ἁμαρτίας, δυϊ χωρὶς ἁμ. εἰς 
σωτηρίαν ιττεβρεςῖίνε οἵ δἷπ, οὶ ἴο θεὲ ἃ 
βίῃ οἥετίηρ Ὀαΐ ἴο πιᾶίκα ἴποϑε ννῇο νναίξ 
ἴος Ηἰπι ραγίδκετβ οὗ ἴπ6 ρτεδὶ βαϊνδιίοη, 
ἰϊ. 3, οὖ. χ. 37-30; ἃπά ἰχ. 12. τοῖς 
αὐτὸν ἀπεκδεχομένοις “ὙΠεῖε 
ΤΩᾺῪ Ὅς Δ4η {ΠΠ᾿βίοῃ τὸ τῆς τεαρρεᾶζαπος οὗ 
πε Ηἰρῃ Ρεδὶ αὔεγ {πε βοίεζηῃ ᾿εγε- 
ΤΟΩΪΔ] τη ἴῃς Ηοὶν οἵ Ηοἱεβ οὐ ἴτε ἄδυ 
οἵ αἰοπεσηεηὶ ἴὸ ἴπ6ὸ δηχίουβϑυ τυνδιἰηρ 
Βξοριο ( ναυρῆδη). Οὐ. [ὰκς τ. 2:. 

Πα ννογά [8 υϑοὰ 'ἴπ σ᾿ Οοσ. ἱ. 7 ἀπά ῬῃΪ]. 
ἰ. 20 οὗ τῆς Ὄχ ἄοα οὗὨ ἴδε βεοοηὰ 
δάνεηϊ, δηὰ ἰπ 2 Τίπι. ἱν. 8 ἰ8 νατίϑά Ὁγ 
τὰς Ὀεδυξῆι ἐχργεββίοη “ ἐμου τπαὶ πᾶνε 
Ἰονεά Ηἰ8 ἀρρεαγίηρ "". 
ΟΗΆΡΤΕΝ Χυ-ονν. χ-τ8, Ρὶπαϊἐγ οὗ 

ΟἈνίοες οπς ξαογίβεε. ὙΠῈ ἰανν τηδγοῖν 
Ἐβεη8 ἃ ϑῃδάονν οὗ ἔπε Ἵββεῃῖῖαὶ βρίγίτιδὶ 
Ἰεββίῃρβ δῃηά ἀοεβ ποῖ ρεγίεος ἴῆοβε ψῆὸ 

δεεκ αοά τπγουκῇ τ, [18 βδογίῆςεβ ἴπετο- 
ἴοτε τασδὶ θεὲ σοπεπιδιν τερεαϊεά δηὰ (᾿ς 
σοπϑβοϊουδβηθ88 οὗὨ 58ϊπ8 ἰβ ΔΗΠΌΔΙΙΥ τενϊνοά, 
ἔος δηΐπηδὶ Ὀἱοοά ςαηποῖ ἴᾶκε βἷπβ ὐνγᾶυ. 
Αροογάϊηρίγ, ἤδη ΟἸγίβε οοσχεβ ἰπῖο τπ6 
ννοῦἃ Ης βαγβ, “" ϑαοτίῆβος ἀπά οβετίπρ' 
Του Ψουϊάδι ποῖ, 1 ἂπὶ οότης ἴο ἀο ΤῊΥ 
ΜΠ". Ηε ρτοοϊδίπὶβ ἔς υβείεββηςββ οὗ 
ΟΥΤ. κβαοπῆςεβ, ἰδ Ης τᾶν οἰεαγ ἴῃς 
βτουπὰ ἴον “ τε οὔετίηρ οὗ ἴῃς Ὀοάν οὗ 

ΟὨγίϑε", Τῆΐβ ἰβ ἴδε στεδλὶ ἀϊδβιϊηοιτίοη 
θεῖννεεη ΟἸγίδὲ ἂἀπὰ 41] οἵδε ρσγίεβίβ, 
Τον βιαπά ἀδιν πκἰπἰβεοτίηρ, Ης ὃ οης 
οἤετίπρ' μ85 ρεγίεςϊοά ἴοβϑε 0 Ἀρργοδοῦ 
αοὰ τδτουρῇ Ηἰπι. 

γν. 1:-4. Τῆς δδοσίῆοεβ οὗ ἴδε ἰδνν ἴω- 
δἀεαυδίε. 
ει. :. Σκιὰν γὰρἔχων . .. Τῇε 

γὰρ ἱπεϊπιαῖεβ πδι ψγε ἤδνε βεῖε ἃ δισῖπες 
ἐχρίδηδλίίοη οὗ ἴδε ἤπδιν οἵἨ ἁὠ(ΟὨγίβιβ 
οπε δβδογίῆςε (ἰχ. 28) ἀπά ἐπεγείοσε οἵ ἐϊβ 
ΒΌΡΟΙ ΟΣ ἴο ἔπε βδοσιῆςεβ οἵ τἢς ἷᾶνν. 
Τῆε εχρίδηδείοῃ οοηβίβίβ πὶ [8 τῃδι ἴῃς 
ἰᾶνν δὰ οπἱν “ἃ βῃδᾶον οἵ ἴῃς ροοά 
τὔϊπρ τμᾶὶ νεῖ ἴοὸ δε, ἢοΐ 86 νΕΙῪ 
ἱπιαᾷε οὗ ἐπε τἰϊηρβ᾽". Σκιὰν 18 ἴῃ ἴδε 
ετηρδδεὶς ρίδοα, 88 ἴπδὲ ςμδγαοιεγίβεϊὶς οὗ 
τῆς ἴανν νυ ἢ ἀείεγηλὶπεβ ἰ:8 ἱπδάδαμυδου. 
“Α ββδάονυ " βυρρεβίβ ἱπδεδβηίτεποβ ἂηὰ 
ὈΠδυδβιλ τ δ ΠΥ; ἃ πλογα ἰηάςαιίοη τπαὶ 
ἃ τειν εχίβίβ. εἰκών βιρρεβίβ ψμδὶ ἰβ 
ἐπ ἰἴθε}} βυιδβιαπεῖδὶ ἀπά δἷδὸ ρίνεβ ἃ σὰς 
τεργεβεηιδίοη οὗ ἴδι νυ ὶο ἢ ἰδ ἱπιδρεβ. 
ἜΤῊς εἰκών Ὀτίπρβ Ὀείογε Ὁ υπάοτ ἴῃς 
οοηδϊείοηβ οὗ βρᾶςβ, ἃ85 ΨῈ σδη υπάεγοίαπά 
ἰε, τθαῖ ψνῃῖςο ΒΒ ἰδ βρίγίτυδι "" (ΥΝν εβισοι). 
8ο Κῦβεϊ, εἴς. ὙΠα οοπίταβὲ 186 Ὀεῦνεεη 
8 Ὀάτα ἱπεϊπιδιίοη ἴπαὶ ροοά τπηρβ νγεῖα 
το θὲ ρίνεη, ἀηὰ δῃ δοῖι] ργεβεηϊδίίοη οὗ 
ἴῆε5ε σοοά [ΠπρΒ ἰῃ δῃ βρρΓοδεμβῖδῖς ἕοττηω. 
1 ἰβ ἐνιῤ[ίφά τἰῃαι 118 ἰατίες ἰ8 ρίνεπ ἴῃ 
Ομείβε; δὰῖ νυ μδὶ '8. αβϑεγιθὰ ἰ8, ἔπδὶ {πε 
ἴανν ἀϊά ποὲ ργεβεηῖ ἴπε οοπηίηρ τεδὶ ἰτῖεβ ἱπ 
ἃ ἴοττηυ ψὩο Ὀγουρῃι ἴπεπὶ νη τπς 
οοπιργεδβεπβίοη οἵ ἴῃ8 ρεορίε. [Βἰεείς 
οἰξεβ ἔγοτῃ Οίοεσγο, δ Ο.. Δ. 17, 69, “Ὧο8 
νεσὶ }υγίβ ρειτηδήδεηυς ᾿υδιϊίδς δοϊ!άδπι εἰ 
ἐχργεββᾶῃ εἰ ρίεπι ἢ0}14π|ὶ ἰδηδτηι8, ὑπὶ- 
ὕγᾶ εἰ ἱπιδρίηϊδιιβ αὔτηυγ᾽".} 

Ὑπαῖ τῆς ἴδνν ΠΟ τῆοτε ἴπδη 
ἃ βῃδάοιν οἵ [πε οοτηίηρ ροοά ννὰβ Ἵχῃί- 
διτεὰ ἴῃ [18 φοπβίΆ ΠΕ τεηεννεά βδογίδοςβ. 
κατ᾽ ἐνιαντὸν δείοηρβ ἴο ταῖς αὐταῖς 
θυσίαις, “ἢ τπε βᾶπια δηπυδιν τε- 
Ρελιεὰ βδοτίῆςεβ," ξυγῖμες εχρίαἰπεὰ δπά 
επιρμδβίβρα ὃν ἴῃς γεϊδενε οἶδυδε, ἃς προσ- 
φέρουσιν εἰς τὸ διηνεκὲς, “ὙΨὨΙΟΣ τΠοΥ 
Ῥεγρεῖυδ!ν οὔδει ". Ὅτε δύναται 
“6. πε αν οδῃ ἜΡΙΩ νὴ τπεβε τὰ 
τ} τεπεννεᾶ οἴετίη, ες [δε 

ποιοί ρετθ᾽"ς “Νο ἐὐρλββι εὶς οἵ τε 
βῃδάουν οἂπ ἀπιουηὶ ἴο ἴδε βυϊβίδηςε ̓" 
{θανάσοπ): ὙΠε ργοοῦ ἰ8 ρίνεπ ἴῃ ἴῃς 
ον ίῃρ ννογάβ, νεσ. 2: ἐπεὶ οὐκ ἂν ἐπαύ- 
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2. ἐπεὶ οὐκ ἂν ἐπαύσαντο προσφερόμεναι, διὰ 
τὸ μηδεμίαν ἔχειν ἔτι συνείδησιν ἁμαρτιῶν τοὺς λατρεύοντας, ἅπαξ 

ἶχ. 13; ένους ᾿᾿ ΩΝ κεκαθαρμένους 

7, 611. 8, 

3. ἀλλ᾽ ἐν αὐταῖς ἀνάμνησις ἁμαρτιῶν κατ᾽ 

14: Ναπι, ἐνιαυτόν: 4. " ἀδύνατον γὰρ αἷμα ταύρων καὶ τράγων ἀφαιρεῖν 
Ὁ Ρε, αἱ, 6, ἁμαρτίας. ς. " Διὸ εἰσερχόμενος εἰς τὸν κόσμον λέγει, “ Θυσίαν καὶ 

εἰς,; Επα, προσφορὰν οὐκ ἠθέλησας, σῶμα δὲ κατηρτίσω μοι - 6. ὁλοκαυτώματα 
ἦν αας ] ες 
νὶ. 20; 
Αποδν. 
4ι. 

᾿καὶ περὶ ἁμαρτίας οὐκ εὐδόκησας ὃ" 7. τότε εἶπον, ᾿Ιδοὺ ἥκω ἐν 

κεφαλίδι βιβλίου γέγραπται περὶ ἐμοῦ" τοῦ ποιῆσαι, ὁ Θεὸς, τὸ 

1 κεκαθαρισμενους ἢ ὈΕΗΚΡ, 17, 37, 71. 

3 ηνδοκησας πη ΑΟὮ ἪΡ, 37, 73- 

σαντο προσφε αι. Τῇε οοπβίδηι 
τεπενναὶ μι] τὰς ἰαξφῆῶ τουπά οὗὨ βδοτίῆοεβ 
τονεβ ἴπαὶ ἴδεν Ψεγε ἱπεβιοδοίουβ, ἔοσ 

τῆς ᾿νοσβῃίρρεσβ οπος δεεη οἰελπβοὰ 
ἴδεν Ψουϊά μανε μιαά ὯΟ ΙοΏροῦ Δῃν οοη- 
βοίοιιβηεβδθ οὗ βίπβ δἀπὰ ψνοιυϊά ῃεγείογε 
δανε βουβῆς πὸ τεπενδὶ οἵ βδοσιῆςε. 
ἐπεὶ, “ δἰπος,᾽" {ἢ τῆς ΟΟΤ. βδογῆςεβ μαὰ 
Ρεγίεοϊεἀ τποβεὲ πο υδεὰ ἔπε. προσ- 
φερόμεναι ςοττεβροηδϊδηρ ἴο προσφ- 
ρουσιν, ἀηὰ τοὺς λατρεύοντας ἴο τοὺς 
προσερχομένους οἵ ρτενίοιβ νεῖβε. 
ἅπαξ κεκαθ., (ῃδῖ ἰ8, οηοε ἀεϊϊνετεὰ ἔγοσῃ ἃ 
βεῆβε οἵ ρυΐε, οὐ ἰχ. 14, νπετε συνείδησις 
8 αἷδο υϑεὰ ἴῃ βᾶπι|Ὲ δεῆδε 88 ἤεγε, ἴῃε 
σοηϑοίϊουβηεββ οὗ βίῃ 88 Ὀδττὶηρ Δρργοδοῃ 
το ασοἁ. Τῆς βίμπε οὔςς οἰεαπβεᾶ πᾶν, 
πὸ ἄουδι, ὕε δραίῃ ἀεῆϊεὰ δηὰ ἐχρεσίεηςς 
ἃ τεπεννεά Ἴοπβοίουβπεβθβ οὗ ρυΐτ. Βυϊ 
ἴῃ τἴῃε νυτίϊετ᾽ Β νίενν [18 σΟΠ ΒΟ Ο 5Π 688 ἰ8 
ἂὶ οηοε δρβογρεὰ ἱπ ἴπε ςοηπβοϊουδηςβ8β οὗ 
Βῖ8. ογὶρίπδὶ οἰεαπβίηρ. (Οὐ. 1]ομη χιιὶ. το. 
ἀλλ᾽ ἐν αὐταῖς... 80 ἴδτ τοτῃ ἴῃεβὲ 
Ο.Τ. βδογίῆςεβ οπος ἴοσ 811 οἰεδπβίηρς ἴῃς 
οοηϑοίεπος δηὰ ἴδ ρεγέεσπρ πε ννοτ- 
ΒΠΙΡΡΕΙΒ, κ᾿ὉΥ δηὰ ἴῃ ἔπε ἴδετε 8 ἃ 
γελιῖν τεπιετηῦσαηος οὗ βίηβ," [παῖ 18, οὗ 
δ'ῃ 8 ποῖ γεῖ 5 Π οἰ επεν διοηεὰ ἔοσγ ὈῪ ΔηΥ 
Ῥᾶβι μριρανο ΟἹ. ἀλδα: ν. 15. οσίς 
βμνημοσύνον ἀν. κουσαὰ αν, 
δηά πο, δὲ Ριανίαι, 25, α ίαι 
ὑπομιμνήσκουσαι τὰς ἑκάστων ἀγνοίας, 
κτλ. Τῇΐδ γετμεθγᾶπος οὗἉ 5β'Π8 ἰ8 κα τ᾽ 
ἐνιαντόν, ν»Ὡϊοἢ ἰδ πιοβὲ πδίυγα! νυ τὸ- 
[εἰτεὰ ἴο ἴπ6 ἀπηυδὶ ςοηίεβϑίοη οὗ τς 
ΨΠοΙς ρεορίς οα ἴῃς ἀδὺ οἵ Αἰοπειηεηῖ. 
ΤΏς τεπηεσηῦγαποε ννὰ8 ποῖ οὗ βπ8 ῥγε- 
νἱουβὶν διοηεὰ ἴος θυ οὗ βίπβ οοτηπηῖεά 
βίος ἴῃς ῥγενίουβ βδογίῆος; ἴπεγε τγᾶβ πὸ 
Ρειοερέοη τἴῃδὲ δῃγ ργανίουβ διοπειηεπὶ 
ἕῶς τδσοην ἔοτ 1] δίδις Τῆς υπάες- 
Υἱρ φτουπά οἵ τἷβ ἱπαάεαυδογ Ῥεὶπρ᾽ 
ἐχργεββεά ἴῃ νεῖ. 4. ἀδύνατον γὰρ. 
... “Ἐοσ ἴξ ἰδ ἱπῃηροββίδ!ε ἐμαὶ ἴὩ6 Ὀ]οοά 
οἴοχεη δπά ροαΐβ βῃουἹά δίκα ἄννᾶὺ βἰῃβ "", 
ὙΠῖβ οὈνίουβ ἰγυϊῃ ποεάβ ηο ργοοῖ. ΤΒετε 
ἰβ πο τεϊδιίίοη Ὀεΐνψεαη ἴῃῈ Ρἢγαὶςαὶ Ὀ]οοά 

οὗ Δηϊπηδῖβ δηὰ πηᾶπ᾽ Β τηογὰὶ οἤεπος. Οἱ 
ἴδε Ολοεῤλονὶ οἵ “ἘβομγίυΒ, 70, “811 
ννδῖεγβ, Ἰοιηἷπρ τορεῖμες τὸ οἰεαπβε ἔγοτ 
δίοοά τῆς ροϊ]υϊεά παπᾶ, τῦᾶν βσίνε ἴῃ 
ναϊη". ἀφαιρεῖν ἁμαρτίας, “ἴο 
ὯΚε ΑΑῪ βίπβ," 'ἴῃ τῆς βεῆβε οἵ τεπιονίπρ' 
τπεῖγ συϊε 28 ἰῃ ΝΌμ,. χὶν. 18, ἴεν. χ. 17, 
Εσηι. χὶ. 27. 

γν. 5:ιο. Τῆς Δάδάθθον οἵ ΘΟ γίβε᾽ 5 
βδοτίδος δ8 1 ΔΠ[ἰΠπρ Οοά δ νυ]. διὸ 
“ἐν ΠΒεγείογε," “ βυοῦ δείπρ' τῆς ἱπεῆεςτῖνε- 
Ὧε88 οὗ ἔπε βδογίβος οἵ ἴῃς ἰᾶνν ἀπά τπε 
Ἄοοηάϊιίοη οὗὨ ςοπβοίεπος οὗ ἴοβϑε ὑπάεγ 
1πετὰ,᾿" ἦὙ Βεη Ης--ἰπλι ἰδ ὁ Χριστός 
ἶχ. 28 ἴο ψῆοπὶ δἷοπε εἰσερχόμ. ἰ8 
Δρρἰςαῦϊε---οοπιεβ ἱπῖο ἴτε ννοτὶ ἀ,᾿᾽ τείοσ- 
τὶ ρ᾽ βεπεγα!υ ἴο Ηἰβ ἱποαγπδῖε βίδϊε, ποὶ 
ἴο Ηἰἴβ επίτᾶπος οἡ δἰβ μι δ]ῖς πιϊπιβίγγ. 
λέγει, τῆς ψνογάβ τὲ αυοϊεά ἔτογη Ῥβ. 
ΧΙ. 6-8 ἀπά ρυὶ ἱπ ἴπε τρουτῃ οὗἩ ΟΠτίβὲ 
δἰἰπουρ ἴῃς ννμοῖς Ῥβαὶπὶ οδηποῖ ὃἊῈ 
ςοπδίάετεά Μεβϑίδηϊς, ο΄ νεσ. 2. ἴῃ 
νπδὶ βεῆθε οδῃ λέγει Ὀε ιιϑεὰ οἵ Οἢτὶδὶ ἡ 
11 8 ποῖ πηεᾶπὶ ἴπδὶ εκ ννᾶβ ρσεβεηῖ πῃ 
τῆς ῥβδὶπιίβὲ ἀπὰ 8ὸ υἱϊεγεὰ ννδὶ 8 μεζε 
δεῖς τεξειτεά ἴὸ Ἡῖαν Τρ ἰάεᾶν ΠῚ 
περαῦνεά εἶσε . [τ νψὰ8 ἤδη 
ἱποδγηδῖε τὸ υϑεὰ ἐκ τά. Νείιδεσ ἰ8 
ἰξ τλεγεῖν τπχεᾶηὶ τμδι Όγ Πί8 οοηάυςι ΟὨτίδι 
βῃονεὰ παῖ ἴπεβεὲ 'νοσὰβ σεῖς ἃ ἴγυε 
εχργεββίοη οὗ δίβ πηὶπά. Ἑδίδοσ, ἴῃς 
ννογὰβ ἅγα οοπδβίδεγεά ργορδεῖίς, ἀδρίοςπρ 
Ῥείοσεμαηὰ τῇς πιϊπὰ οὐἩἁ ΟΠ τίβι τεραγάϊηρ' 
Ο.Τ. 8δογίῆος, ἀπά Ηἰβ ονστὶ τηϊβϑδίοη. ἴῃ 
δένεσϑὶ ΟΟΤ. ρδββᾶσεβ αοά᾽β ρῥγείεσεποε 
ἴος οδεάϊεηςε 18 αθηπηςά (1 ϑδπι. χν. 22, 
Ῥβᾳ. 1. 8, Μίοδῃ, 188. ἰ. σσ, Ηοβεᾶ, νἱ. 6) 
Βαϊ [818 ῥβδὶπὶ 18 πεζε βεϊεςϊθά βεοδυβε ἴπε 
Ῥῆγαβε “ἃ δον μαδὶ ἴπου ργεραγεά ἴοσ 
τὴς " Ἰεπάδβ 861} τὸ ἴδε νυτίϊετγ᾽β ρυγροβε. 
ἴῃ τῆς Ρεδίπι, ἰπάδεά, βδογίῆςς ἰβ ςοπιτδβίεα 
στ οδεάϊεηοε τὸ ἴδε νἹ}} οὗ σοᾶ. α 
Ῥοάν ἰβ ργεραγεὰ ἔογ Οπγίβε πδὲ ἴῃ ἴὶ Ηε 
ΤΩΔΥ οὔεν ἀοά. Βαυῖ ἰξ ἰΒ ἴπε οἤετίηρ οὗ 
1ηῖ8 ὈοάΥ 88 ἃ βδοσίῆοε ἱπ σοπίγαβὶ ἴὸ ἴπε 
ΔΏΪΊΔΙ βδογιῆςεβ οὗ τῆς ἴανν, νος ἢ 18 
νυ τὶϊεν ἐπ ρῃδβίβεθ (νεγ. το). “Ἴ8ε Τοη- 
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8. ᾿Ανώτερον λέγων, “Ὅτι θυσίαν καὶ προσφορὰν 1 
καὶ ὁλοκαυτώματα καὶ περὶ ἁμαρτίας οὐκ ἠθέλησας οὐδὲ εὐδόκησας ᾽᾿- 

λθυσιας και προσφορας ἰπ ΑΘ Ό"Ρ, 17,23, ἃ, ε, ᾧ, νξ., 94}., Οορί. ; ΤΕ. ἴῶ 
ΜΟΌΞΕΚΙ,, ΑεἼἰῃ. 

τιδϑὲ ἰβ Ῥεῖννεεπ δηϊπηδ] οἴεγίῃρβ ἀπά τῃ6 
οἤετίηρ οὗ Ηἰπιβεῖῦ Ὁν τῃεὲ ϑὅοπ. Απά 
νδῖ ἰ8 βαίὰ ἰβ [πδὲ αοὰ ἀϊὰᾷ ποὶ ν}1} τῃς 
ογπηθσ, θὰς ψ1]]οά τς οἴδετ, δηά τμδὲ τῇς 
ἴοττηες δες {ποθοῦν δροϊβμεὰ, ἂπᾶὰ τῆς 
οἴδοσ 18 Ἔβί}] ]βῃεὰ ἰῃ τπεὶς τοοσὰ, δὰ δ8 
ἴδε νἱ1} οὗ αοά ἰδ εἤεοῖυα!. ΤῆΣ βαδδαβο 
ἰπ τῆς ερίβε]ε ἰ8β ἔδσ ἔγοπι βαυιὴρ ἴπδὶ ἴδε 
εβϑεῆοα οσ ΨΟγΒ οὐ ΟἾγίβε᾽ Β οἤδεσίηρ οὗἁ 
Ηἰπηβεὶ ἢ 1168 βἰγυρὶν ἰπ ονεάϊεηοε ἴο τῆ8 
ΜῈ οὐ αοά. [τ ἄοεβ ποὶ τεΐεσ ἴο ἴδε 
Ροΐπε νυ πογείῃ 11ε8 τῆς ἱπεγπϑῖς ὑνοσῖῃ οὗ 
ἴπε 80η᾽ 8 οἤετίηρ, οἵ ψπεῖμεσ ἴξ πᾶν ὃς 
τεβοϊνεὰ ἱπῖο οὐεάϊεηος ὑπο αοά. [18 
Ῥοΐπι 18 αυϊς ἀϊβξετεπι. [τ ἀγζυεβ {πδὶ 
πε 80πη᾽ 5 οβετίηρ οἵ ΗἰπηβεῖΓ ἰβ ἰῃς (σὰς 
δηᾶ ἤπαὶ οἴετίηρ ἔογ βίῃ, θεοδᾶυδβε ἰξ ἰβ ἴμ 8 
βδογίθος, ψῃϊοῃ, δοςογάϊηρ ἴο ῥγορἤεου, 
ασοὰ ἀεείγεὰ το Ὀε πιδάε" ( ανϊδβοτὴ 

Τῆς νντίζεσ, ἰπ οἰκίης ΡΒ. 40, [0] ον»Β 
τε υ ΧΧ, 810 μν αἰτετίης ἔμδε ςοπδιγυςτίοι 
οἵ τῆε ἰαβὲ οἴδιιβε ὃῪ οτηϊξείηρ ἠβονλήθην, 
δηᾶ τυ τηρκίηρ τοῦ ποιῆσαι ἀερεπά 
ρου ἥκω, “1 4πὶ σοηε ἴὸ ἀἄο τὴν ν"}1᾽". 
. νεῖ. 9. 
θνσίαν καὶ προσφοράν τερτε- 

βεπίίης ΓΊ)}25 ΤΊΞΙ, οὗ τᾷε Ῥεδίπι, 

ΔηΙΓΩΔΙ βδοτίῆςς ἀπά τηθδὶ οὔδεσίηρ. Οὐ 
Ερδεβ. ν. 2. οὐκ ἠθέλησας “ἴδου 
ἀϊάβε ποῖ ν"}},᾽" ἃ οοπίταβὲ ἰβ ἱπιεηάδεά 
Ὀείνεεη τΠπ|8 οἴδυδε ἀπά τὸ θέλημά σον οὗ 
τῆς ΙΔ8ὲ οἴδυδε οἵ νεῖ. 7. σῶμα δὲ κατ- 
ηρτίσω μοι “Ῥυϊ 4 δοάν ἀϊάδι Του 
Ῥζεράζα ἴοσ στη," ἱπυρί γίης τπαὶ ἰπ ἐδ ῬοὰῪ 
Οοά᾽β ν}}} νου [ω Δοςοπρ! βῃςἃ. Οὐ. 
νεσ. 10. Τῆα ννογάβ ὅτε ἴτε υχχ τεη- 

ἀετίπρ οἵ δ ΓΞ ὈΛΣΝ, “ δατο 
ἀϊάδε Ὑπου ἀϊρ' [ογ΄ ορεῃ] ἕο τὲ". Τῆς 
ταδδηΐϊης ἰ86 ἴῃς βᾶτπηε. Τῆς ορεπεᾶ δᾶσ 
85 τῇς τηεάϊιπι ἰΠγΟυρΡ ἢ ΠΟ Ὦ ἴῃς Ν1]] οὗ 
αοἂ ννῶβ τεςείνεά, ἀπά δε ον ὉΥῪ 
ΜΏΙΟΒ ἴτ ν88 δοςοιηρ βῃςεά, 41καὶ δι ΠΥ 
οδεάϊεπος ἴο ἴ86 ν}}}} οἱ σοὗ. δὁλοκαυ- 
τώματα καὶ περὶ ἁμαρτίας 

τεργοβεητίπς ΤΙΝΝΟΓΤῚ πὸ» οἵ τῃε 

ῥβαίση, ψῇοῖς Ὀυγὴς οἤετίης ἀπά βἰη- 
οἤδετίπρ. περὶ ἁμαρτ. οζουτβ ἐγεαυ ΠΕ 
ἴῃ Ἰμενιςσυβ ἴο ἀεηοίῖε βἰπ οἤετίπρ, θυσία 
Ῥείῃξ οπκϊῖῖεὰ. οὐκ ηὐδόκησας 
“δου ἀϊάδε ποὲὶ ἴδᾶκε ρίεαβυσε ἱπ᾽". 
τότεεἶἷἶπον. “ΤΠεη,᾽ (δι ἰ5, ψ ἤδη ᾿ἰ 
ν 88 ἀρράσζεης ἴῃδι ποῖ Ὁγ δηϊπηδὶ βαςγίῆςεβ 
ΟΥ πιδίοσίδ! οὔετίηρβ οουἱϊά Οοἁ ὃε 

Ἦγ Ψ}11, Ὁ Οοά," ἴο δοσοπιρ  δῃ τμᾶὶ 
οἵ ΤΕϊης ψϊοἢ τς βδογίῆσεβ οὗ 

ἴα Ο.Τ. οουἹά ποι δοοοτηρ 88. Τμδιὲ (Πὶ8 
ἰ8 ἴῃ σογγεςὶ οοηϑίγυςςοη ἰ8 βϑῆοννῃ Ὁγ νεσ. 
9. ον οοπβιπιοτίοη, ο΄ Βυτίοη, Μ΄. ακπὰ 
Τ.,397 ; ἀπά Ρτοί. νοῖανν, ὕε οὗ Ιπλη. ἐπ 
Ν. Τ. ἐν κεφαλίδι βιβλίον γέγραπται 
περὶ ἐμοῦ ““ἰπ 4 Ὀοοῖ [ΠΠ|. ἴῃ ἃ το! οὗ ἃ 
ῬοοΪ] [1 μδ8 Ὀεεη ντὶτεπ ςοηςεσπίῃης τας '᾿. 
κεφαλίς ἀεποιίπρ “4 ||ὲ πεαά᾽" ννᾶβ 
ἢτδι ἀρριεὰ το τῇς εηὰ οὗ ἴῃς δείςκ οὐ 
Ὡς ἢ δε Ῥατοῦτηεης νν88 γοἱἱεά, δηά ἔτοτω 
ΨὨΙΟΒ ἰπ αὐ βε δ! Βηϊβῃεᾶ Ὀοοκβ ὑννο 
εογπμα φτοοεεάεὰ. [|8εεὲ Βίεεκ, Εἰς δ᾿ β 
Ῥὶεϊ, οὗ Απεὶᾳ., ἀτιὰ Ἡλίς μ᾽ 8 Οοποογάαποε) 
[π τῆς Ῥβαὶπὶ [πε ρῆγαδε ἰβ Ἰοϊηεὰ νυν τ τπς 
τγονίοιιβ ννογάβ δπά τηίρβι ὃε τεδᾶ, “1ο] 
ᾶτὴ οοσῖς, ἢ 84 τοῦ] οὗ ἃ ὈοοΚ υντιτεῃ 

ἔοσ τὰς, 'ἰπ οἵδε νογάβ, ὑτἢ νυτιτεη 
ἰπβιγυςιίίοηβ τεραγάϊηρ ἴπε ἀϊνίηε νν1}1} 85 
αἰεοιίπρ πε. Τῃε νογάβ οδῃ Βδγάϊυ 
ταεϑῃ ἴπδῖ ἴῃ ϑοτίρίυσε ργεάιοτίοηθ μανα 
δεε τεοογάεά γεραγάϊηρ ἴῃς υυτίϊες οἱ ἴδ 
Ῥεαίΐω. Τῆΐβ, πόοννενεσ, σὺ ὃε ἴδε 
ταεδηΐηρ αἰιδομεά τὸ ἴ6 ννογὰβ 88 οἰϊεά 
ἰπ τῆς ερίϑι]ε, δἰπουρ ἴτ ἰδ φυΐϊϊας 48 
Ὠδῖαγα! δηὰ ἱεριεἰπιαῖὶε τὸ τεϊδίπ τῃς 
οτἰρίηδὶ τηεδηΐηρ δηὰ υπάετθιαπά τἢς 
ψοτβ 45 ἃ ραγεηϊῃειῖῖολὶ ἐχρίαπαίοη (παῖ 
ΟὨτίβι δοκπονϊοάρεὰ 88 Ὀἰπάϊηρ ον Η δι 
11 ται μδά θδεὴ νυττέεη ἔοσ ἴῃς ἱπβίγυςῖοη 
οὗ οἴδεῖβ ἰπ ἴδε Ψ}}} οὐ αοά. Βαϊ {δε 
ἸΚεΙ ποοά ἰ8 τἰηαῖ 5 τὴ6 τίει ννὰ5 ποῖ 
τρεγεῖὶν ἰγαηβογ δίης ἴπῈ νοσάβ 85 μαζί οὗ 
8δίδ φυοϊατίοη τἰῖπους δἰδοπιης ἃ ἀεβηΐϊις 
πιεδηὶϊπρ ἴο ἴπεπὶ, ἢ τηεϑβηΐ ἴπδὶ τῃῈ 
οοτπηΐης οὗ ἴῃς Μεββίδῃ ἴὸ ἀο αοὐά᾽β νυ} 
μδά δε πδίξη ὌτΑΝ Ῥοοῖὶς οὗ Οαοὐ᾽Β 
υ . (Οἵ ΡΒ ἵν]. 9. 

ὴ νει. 8. ᾿ Βε δἰρηίβοδηςς οὐ ἴῃς φυοίδ- 
ὕοη ἰ8 ποῦν εχρίαἰπεά. “Ηε ἰᾶκεβ ἴπε ἤγδι 
ἀννᾶν, ἴ[μδὶ ἢε τηΔῪ εβι δ 188} [πε βεσοπά."᾽ 
Ἡε ἄεείαγες ἴπε ἱποοπιρείεηοε οἵ ἴῃς ΟΤ. 
βδοιίθβοεβ (0 βαϊβίν ἴδε ν}} οὗ σοὰ, ἴῃ 
οτάες τδὶ δε ἸΏΔΥ τῇϑκε τοοῖὴ ἴογ {πὶ 
βδοιίδος ψὨΙΟΣ 18 ΡεηΔΠΘΠΕΥ (0 8αιβέν 
Οοά. ᾿Ανώτερον, “Ηἰρδες ἀρ,᾽᾽ Βεζα 
ταεληΐης “ ἰπ τῆς ἔοττηεσ ρμᾶσῖ οὗ ἴπε 4υο- 
τϑύοη," οοτεθροθδιηρ, το δηά οοπιταβίεά 
ψ ἢ τότε ἰπ νεσ. 9. λέγων, ἱ.ε., ΟἸτίδι, 
1ῃς δβιυιδ)εςὶ οὗ εἴρηκεν ἀπά ἀναιρεῖ. ΤῊΐ8 
ἰδ πεοεβδίιδιςά ἐν λέγει ἷπ νασ. 3. Ὑεῖ ἴΐ 
8 ποῖ ΟὨτίδε ἀϊΐγεςιν, θὰϊ ἴῃς ταϊπά οἱ 
ΟὨγίβὲ υἱϊετεὰ Ὁγ Οοὰ ἴῃ ϑογίριυσε. εἴρ- 
ἡκεν, Ῥεγίεςϊ, Ὧ8 ἐχργεββίηρ παῖ ὑνὩ] ἢ 

Ρεορ καίει 4“ μα!ά, [0] 1 δπὶ οοσηε ἴο 
ἀο 
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αἵτινες κατὰ τὸν νόμον προσφέρονται - 9. τότε εἴρηκεν, “᾿Ιδοὺ ἥκω 

τοῦ ποιῆσαι, ὁ Θεὸς, τὸ θέλημά σου ᾿". 
δεύτερον στήσῃ᾽ 1ο. “ἐν ᾧ θελήματι ἡγιασμένοι ἐσμὲν οἱ 2 διὰ 
τῆς προσφορᾶς τοῦ σώματος τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐφάπαξ. 

ἁ ἰχ. 12. 

ἀναιρεῖ τὸ πρῶτον, ἵνα τὸ 

11. Καὶ 

πᾶς μὲν ἱερεὺς ὃ ἕστηκε καθ᾽ ἡμέραν λειτουργῶν, καὶ τὰς αὐτὰς πολ- 
λάκις προσφέρων θυσίας, αἵτινες οὐδέποτε δύνανται περιελεῖν ἅμαρ- 

1 θεος οπιίτεά ἰῃ ἡ ΑΟΌΕΚΡ, 17, ἅ, ες, ϑδῃ., σορί. 

3. οι οτηϊἰεὰ ἱπ ΜΑΟΌΕΡΡ, 17, 47, 73- 
5 ΤΕ, ἴθ ΜΌΕΚΙ, 17, 47, ἃ, ς, ἔ, νῷ. ; ἀρχιερευς ἰπ ΑΟΡ, ϑγτβοδ εἰ Ρ, Βδβπ)., Αττὰ. 

ἜΠΠΥ ἔ1818 πε Ψ}}. οὗ Αοά. 
γαιρεῖν ἰ8 υϑοὰ ἰπ οἰαξδὶς Οτεεκ οὗ 

186 ἀεβίγυςίοη οἵ δροϊἰἴοῃ οἵ τερεδὶ οὗ 
ἰαννβ, ξονογῃηγηθηῖβ, ουβίοτη8, εἴς. 

νεῖ. το. ἐν ᾧ θελήματι... . “ἴη 
ννΠϊο 1}, τπδὲ ἴθ, ἰπ τῆς Ψ|} ν Ὡς ἢ 
ΟἸὨγίβε ςᾶπιε ἴο ἀο (νετ. 9), “ΜῈ πᾶνε Ῥβξῆ 
ταλδάς ἢι ἔογ ἀοά᾽β ῥγεβεῆος δπὰ ἔε!]ονν- 
88: ὉΥ πηεᾶηϑ8 οὗ ἴδε οἤδετίπρ οὗ ἴῃς Ῥοάν 
οἵ [εβι8 Ομγίδε οὔος ἔοσ 411". ὉὙμὲ νὴ]! 
οἵ αοἀἁ ψδίο ἴῃς ΟΟΤ. βδοσίῆςεβ οουἱά 
ποῖ Δοζοσῃρ! Βἢ ννὰ8 ἴῃς “ βδηςιβολιίοη ᾿ἢ 
οἵ πιδη, ἴπδιὶ ἰ8, τῇς Ὀτίησίηρ οὗ τηθη ἰηϊο 
ἴππ6 ἔεΠοννΒδρ Ὑνιἢ ἀρὰ ἢ ννἱ]} 88 
Ὀδεη δοοοπιρ ἰδῆς, ννε ἢανε Ὀδεη οἰεαπβεὰ 
δηὰ ἱπιτοάυςεὰ ἱπίο οὐ ἔε!οννβῃΐρ 
τπγου ζῇ ἴπε οἤδετίηρ, οἵ τῇς Ὀοάν οὗὨἉ ΟὨτίβε. 
Βγ ἴδε υϑὲ οὗ ἴδε νψοτὰ προσφορᾶς ἴδε 
ὙΤΙΟΙ Βῆονβ ἴπαὶ ἰξ νγᾶβ ποῖ ἃ τηξγε 
ἔπ 5: οδεάϊεπος ἴο τῆς ν}} οἵ αοἄ ἢς 

ἴῃ νίανν, θυῖ τπὸ ἔμ] ]πλοπὶ οἵ αοὐβ 
ΜΜ11 ἰπ τὰς ραγιίίουϊδι ἔογπλ οἵ γίεϊ ἀΐϊπν 
Ηϊταβεὶ τὸ ἃ βδογίῆςϊαὶ ἀεαῖῃ. Ηἱἰβ οδεάϊ- 
εῆςς ἱπ οσάεσ ἴο Ὀεοοῖηε δη δἰοηίηρ βδςγί- 
βος ἴοοῖς ἃ ραγίίοσυϊας ἔογπι, τῇς ἴογπῃ οὗ 
“ ταβιίηρ ἀεδί ῸΓ ἐνεγν τᾶπ ". [Εοτᾶ 
ἀϊβετεπε νὶενν δες Βγυος ἐμ ἰος. δπὰ 
Αουϊά 5 Ν.Τ. ΤἈεοῖ., Ρ. τόρ. Οπἡ δὲ 
οἵδε παπά βεὲ Εἰεῆτὰ πὰ Μαςάοῃει! 8 
Ῥονείδϊαπ 1ιεεέμγες, Ὁ. 40-59.}] τοῦ 
σώματος Ἰ. Χριστοῦ ἐφάπαξ, 
ἴῃς οετῖπρ οὐ ἔδε Ῥοάν πηυϑὲ οὗ σουγβα 
θεὲ ἴᾶκεῃ ἰῇ σοηηδοιίοη νυν ἰχ. 14, διὰ 
πνεύματος αἰωνίου Δλπά 4180 ν»ἱ ἢ ἴῃς ἀς- 
δηΐηρς ννοτάβ Ἰησοῦ Χριστοῦ. ἐφάπαξ 
8. ἃ. ἰπ Τοοπίταϑβε το τῆς ποῖε οἵ ἰη- 
ζογιογν διδοίης το ἴτε Ο.Τ. βδογιῆσεβ, 
ἃ8 φίνϑη ἴῃ νεγ σ, [εἰς πεεὰ οἵ οςοπιίπυδὶ 
ταΠΟΨ]. 

γν. 11-14. ὙΤμαὶ ΟὨγίβι᾽β ομα βδοσίῆςε 
[μιᾶ8 δοοοτῃρ! ἰβἰχεά [15 εηὰ οὗ Ὀτίησίηρ τηεπ 
ἴο αοά ἰδ ἐἰ!υϑιταῖϊεὰ Ὁν Ηἰ8 8ἰτης ἄοννπ 
ἂἱ αοὐ β γίχδι βαπά. 

Νεςσ. σὑσ. καὶ ἱπιγοάυςεβ ἃ πεὺνν ἀϑρεςὶ 
οὔ τε ἤπαι εν οἵ ΟἸγίβι᾽ 5 βαοσγίβος, ἴο υνἱῖ, 
τδλι “ ΒΕΓΘΔΒ ἘνΕΓΥ ῥγίεβι βιαπὰβ ἀδί!γ 
πχϊηἰδιετίησ δηὰ οἴξη οἴετίπρ τῇς βδπ)ε 
5βΔογ ἤοε8,---ἰηΑβπιας ἢ 48 ἘΠΕῪ ἅτε ϑυςἢ 48 

πανοῖγ οδῃ ἴᾶκα βἰη8 ἀυνΆυ.---π 8 πδη δᾶν- 
ἱπρ οβετεὰ οὔ βαςχίῆςε ἴοσ βὶπβ ἔοσ ἐνεῖ 
βδὶ ἄοννῃ οὐ αοά᾽δ εἰρῃς μΒβαπᾶ, μβεηςείοσιῃ 
ναϊθης ἘΠ] ΠΙ5 ἐπεπγῖεβ Ὀς δεῖ 85 ἃ Ἰοοϊβίοοί 
ἴοτ μἰ8β ἔεεῖι. Εογ ὉΥῪ οπε οἤετηρ Ης 
Βδιῃ ρετίδοιεά ἔοσ Ἴνεῦ (δε βαποιβεά." 
ὙΤΒς δγρυτηεηῖ ἰ8β ἰπ [88 βιδίεσιεηι δά- 
νᾶποεὰ ἃ βίερ. Εον δίπουρῃ ἴδε ἴἄγες 
Ῥοίπίβ υτρεά ἱπ νν. 1-4 ἅτε δεῖς 8611] ἴῃ 
νίενν, σσος τῆλι πὴ ΡΥ τὶ τη λές 
ςοηβίβιβ οὗ τερεδῖεά δοίβ (κ μέραν, 
κατ᾽ ἐνιαντόν) δηὰ ἴπεϑε ἴῃς βᾶπιε (αἱ 
αὐταὶ θυσίαι) πὰ 6856 η4}1ν ἰηεἤπεςϊνε 
(οὐδέποτε δύνανται, κιτ.λ), γεῖ ἴὶ ἴδ 
πονν ἴδε δοϊίοῃ οἵ ἴδε ῥγίεβι γαῖμεγ τβδῃ 
τε παῖυτε οὗ ἴῃς βδοσιβος {παῖ σοσηεβ ἴὸ 
τῆς ἰτοηῖ, δηὰ τῇς δηδιτν οὐ ΟἸγίβε' 8 
οβετίηρ ἰδ ἀγρυθὰ ἔγοσα [με Ὠἰβιοσίςδὶ ἔδοι 
τδῖ ες νὰβ ποῖ δὴν ἰοῆρεῖ διδηάϊηρ 
ταϊηἰδεοσίης Ὀυῖ Πλά βἂὶ ἄοννῃ 88 ὁπε Ψῇο 
μδά χυίϊε δηϊβηθά ΗἾβ νοσκ. Ὅπογείοσε ἴῃ 
νεῖ. 14 τετελείωκεν εἰς τὸ διηνεκὲς τοὺς 
ἁγιαζομένους (Δκεβ τῇς ρίδοα οἵὨ ἡγι- 

νοι ἐσμὲν οἵ νεῖ. το. Νοιδίηρς ἔατ- 
ἴδε τοαυΐγεβ ἴὸ Ὀς ἄοπε 10 βεζῦγσε ἴῃ ρεσ- 

ταῖν ἴδε ἔε!]Ποννβῃὶρ οὗ τᾶ ἢ αοά. 
ἢ ἴδε οπς βδογίῆος οὐ ΟἩγίδε πεῖς ἰ8 

οἰεαπδίηρ ᾿ς δι πλεη τὸ ἄγαν ἤεᾶγ 
το ἀαοά, ἴο επῖεγ ἱπῖο οονεηαπὶ ἢ Ηττη, 
δηὰ τῆεγε 18 δἷδο ρτουηά ἰαἰὰ ἕο τδεὶγ 
οοππηυδπος ἱπ ἴπᾶὶ (ον βηρ. Τῆς 
ἔαῖυτε (εἰς τὸ διηνεκὲ4ᾳ) 18 ργονϊἀεὰ ἴοτΓ ἃ8 
ΜΕ 248 ἴῇες ραβὲ. [ὐαθοσοῦ χυοϊοά ὈῪ 
ΒΙεεκ βᾶυβ “ ρεγῆοῖς, ἐ.6., ρεγέεςϊε εἴ ρίςης 
ἃ Ῥεοοδλίοσυμῃ τεϑῖα ἰἰρεγανῖς, ἰϊὰ ἂξ ἴπ 
Ρεζρεϊαυτη βαποῦβοδι βἰπε εἰ υἱτεγίοτε 
αὺς πον οδίαϊίοπε ποὴ ἱπάϊρεδπε᾽". 
“ Ηἰ8 οὔε οετίηρ ραίδιειβ ἃρ ἰηῖο [ἰδεῖ 
Ὁοῖ τε βδοσίβςς τ ἱπαυρογαῖαβ ἴῃς 
οονεηδηῖ, δπά 411 τπε πιῆ βαςγίβοεβ 
οἤετεὰ γεᾶγ ὉΥ γεᾶγ ἴο στῃηδἰπιδίῃ ἰξ δπὰ 
ἴο τϑαῖϊβα ἰτ; 1 τεδοῦεβ ἴς ἰάεα νυ ϊο ἢ 
ἴδεν βίτονε τονναγάβ ἴῃ ναίη, ἀπά Ὁγ γεᾶςῇ- 
τὴ ἰξ ἴογ ενεῖ βείβ ἴμεπὶ δβίάς" (Πανιά- 
580Π). 
Ἢ νΟΓ ΤΣ ἴῃς πιοτα ἜἼχργεβοῖνε περιελεῖν 

τερίαςεβ ἀφαιρεῖν οἵ νεῖ. 4. [ἴ τηελῃ8 
“0 ἴᾶκε ΑΝΑΥ δβοιπμείπίηρ τπαὶ ἰ8 41] 
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τίας " 12. “ αὐτὸς ἷ δὲ μίαν ὑπὲρ ἁμαρτιῶν προσενέγκας θυσίαν εἰς εἴ. 9,13, δὲ 

τὸ διηνεκὲς ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ τοῦ Θεοῦ, 13. τὸ λοιπὸν ἐκδεχόμενος 

ἕως τεθῶσιν οἱ ἐχθροὶ αὐτοῦ ὑποπόδιον τῶν ποδῶν αὐτοῦ. 

γὰρ προσφορᾷ τετελείωκεν εἰς τὸ διηνεκὲς τοὺς ἁγιαζομένους. 

Μαρτυρεῖ δὲ ἡμῖν καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον: μετὰ γὰρ τὸ προειρη- ἴτε 

νι αὶ 

14. μιᾷ 

15. 

κέναι,2 τό. ““ἰΑὕτη ἡ διαθήκη ἣν διαθήσομαι πρὸς αὐτοὺς μετὰ τὰς ( νὴῖ. 8; 
ἡμέρας ἐκείνας, λέγει Κύριος, διδοὺς νόμους μου ἐπὶ καρδίας αὐτῶν, 

καὶ ἐπὶ τῶν διανοιῶν ὃ αὐτῶν ἐπιγράψω αὐτούς - 17. καὶ τῶν ἁμαρ- 

τιῶν αὐτῶν καὶ τῶν ἀνομιῶν αὐτῶν οὐ μὴ μνησθῶ “ ὅτι ᾿. 
δὲ ἄφεσις τούτων, οὐκ ἔτι προσφορὰ περὶ ἁμαρτίας. 

19. " Ἔχοντες οὖν, ἀδελφοὶ, παρρησίαν εἰς τὴν εἴσοδον τῶν ἁγίων 
ἐν τῷ αἴματι ᾿Ιησοῦ, 20. ἣν ἐνεκαίνισεν ἡμῖν ὁδὸν πρόσφατον καὶ 

γεσ, χχχί. 
1, εἴς.; 
στα. χΐ. 

27. 

18. Ὅπου εἰκ. 8, 12; 
ΟδΏ. χ. 
ν εἱ χίν. 
: Εοπι. 

ν. 2: ΕΡΒ. 
ἰϊ, 13, τ8, 
εἰ εἶ 12. 

ἐόντος ἰη ΦΑΟΌἜΡ, ἃ, ε, ἔ, να. 

3 ξιρηκεναι ἴῃ ΑΟΌΕΡ, ἰξ, να. 

3 “πι τὴν διανοιαν ἰηῃ ΦΑΟΌΕΙ"Ρ, 17, 47, 73. 

4 μνησϑησομαι ἰῃ ΑΘ", 17. 

σουπά᾽" 45 δέρματα σωμάτων, ἃ ρατπιεηῖ, 
ἴδε σονεγίηρ ΟὗἨ ἃ ἰειίεσ. [πὸ ἄξη. χίὶ. 
42 ἰὰ ἰδ υϑεά οὗἩἨἁ ΡΏΔγΔοῖ ταἰκίησ οπ δίβ 
τἰηρ. Ὑῆε ρῆγαϑε ᾿πογείοσε ϑυσρεβίβ πὶ 
τη 8 εηννταρρεά ἴῃ εἰπ; οἵ {{ τηἷβ ἰ8 ἴὸ 
Ῥτεβ8 ἴοο μαγά τῆς εἰγτηοϊορίοδὶ πηεαπίηρ, 
ἴς δἵ Ἰεαϑὲ βυρρεβὶβ οονιῤίείς ἀεἰϊίνεταποε. 
οὗτος (Υ. ἰιϊ. 3 δηά ν"ϊϊ.3. εἰς τὸ διηνεκὲς 
σληποῖ ὃὲ ςοηῃβίτυε ν᾿» προσενέγκας 
Ῥυϊ πγυβὲ Ὀς ἴᾶκεπ ψἱτἢ ἐκάθισεν. “Τὸ 
ΒΑΥ οὗ ἴδε [,ενϊείοςα! ρῥτίεβδιβ τας τδὸ 
προσφέρονσιν εἰς τὸ διηνεκὲς (νετ. 1) [8 
ΔΡρτοργίδῖε ; ἴο βὰν οἵ Οῆγίβε ἴπαὶ Ηβς 
“προσήνεγκεν εἰς τὸ διην. ἰδ αἰπγοβί ἃ 8617- 
φοπιγαάϊςοη ᾿᾿ (ναυρμαη). εἰς τὸ διη- 
Ψψεκὲς ἐκάθισεν δαϊδληος8 ἔστηκεν καὶ 
ἡμέραν, δηὰ ς΄. ἐβρεςίδιυ ἰ.3. Νὸο ἀουδι 

6 814] ροβίοη οὗ εἰς τὸ διηνεκὲς ἰ8 
δῇες ἴμε νογά ἰΐ 
νῖ!. 3. τοὺς ἁγιαζ. 
27. ᾽.. τι. 

γν. 15-18. Ῥτοοῦ ἔγοηπι ϑογίρεατς τπδὲ 
τῆε οπς βδογίῆοςε οὗὨ ΟὨτγίβε, τε τηεάϊδτος 
οἵ τὰς ὯῈΨ ςονοηδης μι βηδ]. 

εἴ. 15. μα; ἶ ἣν... “Απὰ 
εἴς ΗοΙγ δρίτεν αἴθο ποι αγαυνεο τε ἴο ἀ8,᾿" 
τδδῖ ἴ8, τπδὶ τπε οπε οβετγίηρ οἵ τῆε ὅπ ἴβ 
Άηαὶ, ἴοσ υπάεσ ἴδε πενν οονεηδηὶ ἵδεζε ἰβ 
20 ισῖθεῖ τεπιετηῦγαηςε οὗ βἰπβ. ἡμῖν ἰ8 
πῶοτα ὩδΙΌΓΑΙΥ οοηβιίσγιεά Ὧἃ5 ἃ ἀδιίνιιβ 
οοτητηοάϊ ἴδῃ 848 ἴπε οδήεςι οὗ μαρτυρεῖ. 
μετὰ γὰρ τὸ εἰρηκέναι. ““ Εοτ αἴϊεῖ δλγίπα 
ἐνν ΜῈ ἀχρεοῖ ἴμε δροάοϑίβ ἴο θερίῃ 
δηά τῃε βεηΐδπος ἴο Ὅε οοποϊυάδεά Ὦγ Δῃ 
ἱπιγοάδυοσίοιΥ ἔπειτα λέγει οἵ τότε (εἶ. 
ψνεσ. 9), Ὀὰϊ νεσ. σ7 ἰβ ποὶ 80 ἱπιγοάυοοά. 
Τῆς β86ηβε, δονάνοσ, ἰ8 υὑπηνιδιδίκαδϊςε. 
Αἴες ἀεῆηίαρ τῇς σονεπδᾶηὶ ἰη ἰξ ἰη- 

ἐἰεφεῦνῆς, Χ, 1-14 δἀπὰ 
ὯΟ {πιὸ τεΐοσεηςς, 

ψατάηθϑθ ἀπά βρίγτδι ν (Ὁ. ο. νἱϊ. το), 
ἴῃς Ὑπιεῦ ἡ κοθεο εἶρδε ξελίαγε οὗ ἐξ 
ΜΏΙςἢ Βρεοία! Εν βαγνεβ ἢἷ8 ργεβεηῖΐ ΡΌΓΡΟΘα 
χοὶ τὸν ἅμα ῶν ... οἱ μὴ μνησθῆσο- 
μαι ἔτι, “Απὰ 1 Ψ»Π] πενεῖ ΔΠΥ πῆογε 
τεῖπεπιδες ἰπεὶγ βδὶπθ ἀηὰ {πεῖς ἰτᾶῃ8- 
δτεββίουβ ". Τὰς οοποΙυδίοη ἰδ οὈνίουθ, 
ΦΒυς ψ δεῖς ἴῆετς ἰ8 ταπιίββίοη οὗ ἴῃεδε, 
ἴδετε ἰ8 πὸ Ιοηβες οδετίηςς ἴοσ βίῃ". Εογ 
τε ἴογπιβ οὗ ἴῃ6 εν σονεηδηῖ 866 ΥἹΣ!. 
8:12. μνησθήσομαι ἰδ πεῖε ὑυδεά ἰπ- 
βιεδὰ οἵ σθῶ οὐ ΙΧΧ δηὰ οὗ νἱϊϊ. 12, 
Ῥεοδυβε δε υνυγίξεσ ἐπιρῃδβίϑεβ ἴῃς εχίςη- 
8 οη οὗ ἴπε ἰογρειϊτίηρ ἴο 41} ξαϊυτγίεγ. 

ΟΗλρβ. Χ. 19---Χ11. 29ο. Ἐχμογίδοη ἴο 
86 ἴῃς δοοθϑθ ἴο αοά ορεπεὰ ὃν ΟΠτγῖδι 
δηὰ το πιδίηιαίπ (Αἰ ἴῃ Η πὶ ἴῃ δρίϊα οὗ 
811 τεταριδείοη ἴο [411 ἀννᾶυ. 

σῆκρ. Χ. 1:9-25. Ἐχμογιδίίοη ἴο ἄγαν 
πεᾶσς ἴο αοά, ἴο δοϊά ἔλδι τῇς ΟὨγίβδη 

6, ἃπά ἴο εποουγᾶσε οπα ἃποίπεσ. 
εἰ. τς. Ἔχοντες οὖν, ἀδελφοί. 

.ν. ΚΗ δνιηρ τῇεη, Ὀγείγεη, οοπβάεπος 
ον ἰς δηΐγδῃος ἱπίο ἴτε Ποίϊεβδὲ Ὁγ τῆς 
ὈΙοοά οἵ [6808, ἃ γᾶν μοῦ Ης ἱπδυρυτ- 
διεά ἔου υ8 γεβϑἢ δπά {νίης, [Ὠγουρ τς 
νεῖ], τμδι 18, Ηἰ8 ἤ}βἢ.᾽"" Εοτ ἴδε ογγ οὗ 
πε βεηίδηοε οὔ ἵν. 14. παρρησίαν 
εἰς τὴν εἴσοδον, ς΄ |1ϊ. 6 ἀπά ἱν. τ6 
προσερχώμεθα μετὰ παρ Αἶδβο 
ΕρΆ. {|. τα ἐν ἐγ ἔχομεν τὴν παρρησίαν 
καὶ τὴν προσαγωγὴν. ε ΤΩΔΥ 
εἰἴπεσς πιεδὰ δὴ επίγδπος οδἠεςνεϊν σοη- 
βἰδετεά, ογ ἴῃς δοῖ οἵ επιετίηρ. νεῖβ8 
δάοριϑ ἴδε ἴοσπιεγ τηεδπίης, οοτὰρ εἰ 1εἀ 88 
ἢς Βύρροβεβ ὈὉγ ἴδε ὁδὸν ν»Ὡ]οἢ ἐοΙΙον»Β ἴῃ 
Δρροβίτίοῃ δπὰ γεξειτίης το [υἁ. ἱ. 24 ἀπά 

Ζεκ. χχνῖϊ. 3. ΗἜς νου ιτβοτοίοτς 
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Ἀ ἵν. 14,16. ζῶσαν, διὰ τοῦ καταπετάσματος, τουτέστι, τῆς σαρκὸς αὐτοῦ, 21. ἱ Εσδοδ. ᾿ Ν ὰ Ξ Ἐχανὶ 45] καὶ ἱερέα μέγαν ἐπὶ τὸν οἶκον τοῦ Θεοῦ, 22. ' προσερχώμεθα 
. ἢ, , , , μι 7κς. μετὰ ἀληθινῆς καρδίας ἐν πληροφορίᾳ πίστεως, ἐρραντισμένοι τὰς 

τδηδίαϊα “δοϊάπεββ 25 τεραγὰβ ἴῃς εη- 
τταηοε. ὙΤῶε οδ͵εοίοη ἴο ἴπιβ ἱπίεγ- 
Ρτεϊδλίοη ἰβ ἴ8ε πηιελπίης ρυῖϊ ὑροη εἰς 
ΒΟ ἢ πόσα πδξυγα! ν Ἔχργεβδβεβ ἴπ6 οδήεςὶ 
οἵ επὰ ἰονναγάβ το ἴῃς παρρησία ἰδ 
ἀϊτεοιεὰ, τῇς επιογίπα ἱπ, ποῖ τηθγεὶν δα 
οδήεοὶ αδοπμέ το κέεξ τἰῃε παρρησία ἰδ εχεῖ- 
οἰδεά, ΟΥ̓ 2 Ὅος. νἱὶ. το, μετάνοιαν εἰς 
σωτηρίαν. Βυϊ οὐ ΥΥίπετ οπ εἰς. Τῆς 
εχργεϑδβίοῃ ἰῃ ἰχ, 8, τὴν τῶν ἁγίων ὁδὸν, 
4180 ἕδνουγβ ὉΝ εἰ88᾽ 8 ἱπιεγργεϊδέίου, τῶν 
ἁγίων 85 ἴῆε Οτεεῖκ οοτηπηεηιδίοτθ σειηδεκ, 
Ὠεῖε πιεᾶῃβ “πεάνθῃ"". ἐν τ αἵματι 
Ἰησοῦ, οἡ ἴδε ψὨοΪε, ἰξ ἰβ Ὀδζίοσ ἴοὸ )οΐῃ 
1ῃ68ε ννογάβ ποῖ ψἱἢ παρρησίαν δι νὙΠΠ 
εἴσοδον: ΒΙεεκ αὐ ἃ τεῖσιτηςς ἴο ἰχ. 
25, ὁ ἀρχιερεὺς εἰσέρχεται εἰς τὰ ἅγια ἐν 
αἵματι ἀλλοτρίῳ, ἣν ἐνεκαίνισεν 
ἡμῖν ὁδὸν... “πε πεν δπὰ [ἰνίπὶ 
ΜᾺΥ ΜὨϊοἢ Ηε ἱπδυρσυγαῖεά [οΣ ἀεάιοιιο 
ἴοσ υ8." Τῇε δηϊεςεάεπι οὗ ἔπε οἴδιιβε ἰ8 
εἴσοδον, δηὰ [18 νναν ἱπῖο {πε Ποίϊεβι 15 
Βεῖε ἐαγίμει ἀεβογιρεὰ 48 ἢἤτγθὶ υδεὰ ὉΥῪ 
ΟὨγίβε τμδῖ 11 πιίρῆι Ὀε υϑεά ΌΥ υ8. Εοτ 
ἐγκαινίζειν τηελη8 ἴο ᾿αηάδεϊ, ἴο ἴδε ἴῃς 
Βτβὲ υ8δὲ οὗ ἃ πὸν τππρ. 8εὲ εξ. χχ. 
5. Ηε δᾶ8 επιογεὰ υἱίδιη ἴῃς νεῖ! 28 ουὰσζ 
πρόδρομος (νί. 1ο, 20) ἀπά δπᾶβ τῇ 
ορεηδά ἃ ΨΥ ἴοσ υ8. [ἴ ἰβ πρόσφατον, 
τοοεηῖ, ἔτεβῃ. ὙΠὲ ἰοχίοορταρῆειβ ἅγα 
ρτεεὰ ἐπδὶ, οτἱρίηδιν πιεδηΐηρ ἔγεβῃ- 
βἰαίη ἀπά ἀρρ! δὰ ἴο νεκρός, πρόσφατος 
ςᾶπγε ἴο Ὀ6 ιιϑδεὰ οἵ ἤοννεῖϑβ, οἱἱ, βηονν, τπιῖβ- 
ογτίυης, Ὀεηθβίβ, ἰπ δέγας. ἰχ. 1ο, οὗ ἃ 
ἐπεηά; ἴῃ ΕςοΙεβ. ἷ. 9 οὐκ ἔστι πᾶν πρόσ- 
φατον ὑπὸ τὸν ἥλιον. [τ νν»28 ἃ ΨΆΥ 
τεσεπν ορεπθά. ΟἾγίβϑὲ ννᾶβ ἴῆε ἤγϑβι νῆο 
τοάτδδῖ νὰγ. ὙΝ εἰδβιείῃ, ννῆο ρινεβ δὴν 
Ἐχδιηρίεβ οὗ ἴΠ6 υδὲ οὔ (δς ννογά, οἰζεβ αἰβο 
ποτὰ Εἰογης, ἱ. 15, 3, Δη ἱπιεγεβιὶπρ' δῃ- 
ΔΙΟΡΥ : “ΑἸξεῖ [Ὀεςὶυ8 Μυ8] ᾳυδβὶ πιοπίτα 
ἀεογυπι, σδρίϊε νεϊδίο, ργίγηδιη δηΐε δοίετι 
ἀλϊβ τηδηΐρυ8 86 ἀενονετγίς, υἱ ἱπ οοη- 
ετἰβδίηα 8)ὲ Ἠοβείυτη [εἶα ἰδοιυΐδιυδβ, 
πονυτ δά νιοϊογίαπι ἰϊες βαδησυΐπῖβ ϑβυὶ 
βοηγίῖα ἀρετίγει ", καὶ ζῶσαν, ποῖ 45 
ἃ ΨΆΥ ἴδμδὶ δϑϊἀεβ (Ὁ ἤγυβ., εἴς.) ΠΟΥ ἃ8 
Ἰεδάϊηρ ἴο [τε εἴεγηδὶ (τοῦ, εἴς.), πος 
88 ἃ ὙΨΆΥ ὉΝΪΟΏ Τοοπϑίδιβ ἵπ (δ ον βαρ 
ἡ ἃ Ρείβοη (ν εβιςοιῦ), θὰυϊ 48 εβεςεῖνε, 
Δοίθδ!ν Ὀτγπρίηρ ἰ18 [ΓΟ] οννεῖβ ἴο {πεῖς 
θοαὶ. Οὗ. ἵν. 12. 80 Ῥανίάβοη πὰ 
γνεῖββ. διὰ τοῦκαταπετάσματος, 
ἃ ἴδει οδαγαοίογίϑες οὗ τῇς ψᾶν, ἰἴ 
Ῥδββεὰ [Ὡγουρῇ τῆς νεῖϊ!, τπδι ἴ6, Ηἰβ ἤεβῇ,. 
ΨΏΪΟΒ τπηυδὲ ἤγϑὶ δε τεπὶ Ὀείογε ΟἾγίβε 
ςουἹά ρ488 ἱπίο ἴῃς Βοίϊεβὲ. “"ΤῊΐβ δεδαεί- 

11 αἱἹεροτγίσίηρ οἵ τδς νεῖ! σᾶπποῖ, οὗ 
ἕουγες, ὃς πηδάε ρᾶτὶ οὗ ἃ ςοπείβίεπι δηὰ 
Τοτηρίεῖς ἰγροίοσυ. [τ 'β ποῖ τηεᾶπὶ ἴοσ 
τηϊ8. Βυϊ 88 τῆς νεῖ] βιοοὰ Ἰοοδιν Ὀεΐογε 
ἴδε Βοϊίεβὲ ἰη τἴῆς Μοβαῖς Ταδεγηδεῖε, ἴῃς 
ΨΆΥ ἰηῖο νν}ϊςἢ ἰὰγ ἸὨῃγουρῇ ἰΐ, 8οὸ ΟἸγῖβι᾿ 8 
1|π ἴῃ τς σε βιοοά Ῥεῦννεεη Ηἰπὶ δπὰ 
Ηἰβ δπίγαπος Ὀείοτε αοά, δπά Ηἰς ἤεβῃ 
Βαὰ ἰο δὲ τεπὲὶ εἴς Ης οουϊὰ επῖεσ" 
(Ὀανίάδοη). 

γεῖ. 21. καὶ ἱερέα μέγαν. ΤΒε 
Τρεηβά ννᾶν ἱπῖο πε ποίιεβὶ ἰδ ποῖ ἴπ6 
ΟὨΪΥ δάναπίαρσε ροβϑεϑσϑεὰ Ὁγ ἴῃς ΟὨτιβιίδη, 
δ δᾶβ αἷϑο “"ἃ ρτεᾶϊ ρτγίεβι," οὔ. ἰν. 14. 
ἔχοντες οὖν ἐρχ' α ν 0... προσ- 
ερχώμεθα. Ῥδιο (Ζερ. αἀ Οαὶ., Ρ. το35) 
8118 τῆς Ηἰρἢ Ῥείεβι ὁ μέγας ἱερεύς, ἀηὰ 
80 ἴμεν. χχί. το, Νυπι. χχχν. 25. Βαϊ ὶϊ ἰδ 
ποῖ ἴο ἴπε ἕλοι (ἢαλι Ηε ἰ5 Ηἰρι Ρείεβι 
τῃδῖ τηϊ8 ἀεβὶσπαίοη ἤεγε ροιπίβ, δυϊ ἴο. 
Ηἰβ ρτελΐϊπεβα Δ5 ϑοῃ οἱ αοᾶ δηὰ 28 οὔς 
ΜὯΟ ὯΔ58 ραββοὰ ἱπίο τῆς Ηοὶγν Ῥγεβεῆςε. 
Ἐβρεςίδι!ν ἰβ Ηἰβ ψγεδίπεββ στηδηϊξεβιεὰ ἴῃ 
Ηἰβ δἀπκίπἰβιταῖίοηθ ἐπὶ τὸν οἶκον 
τοῦ θεοῦ, ονες οὐ β Βουδβε (ο΄. {Πϊ. 6} 
(δὶ 8, ονεσ ἴποβε μεᾶνεη]ν γε] 165 νὨϊοἢ 
τερίδος ἴπε ἤουβε οὗ αοἀἁ οη εαγίϊ, δπὰ 
ΠΕΟΕΒΒΑΓΙΥ ονεσ ἴἤοδε ἴογ ψνἤοπι ἴῃ ρτίθβι 
ἰ8 ἀρροίηϊοὰ ἴο πιϊηίδβιες τὰ πρὸς τὸν θεόν. 
ν. 1). 
( γεῖ. 22 Βείηρ ἰῇ δεουζε οὗ δὴ 8.- 
οερίδδιε επίγαπος προσερχώμεθα, “εἴ υ8 
Κεερ ἀρργοδομίηρ," (πδὶ 18, ἴο αοά (νὴ. 
25, χι. 6); ἃ βεπιὶ-ἰεσμηΐςδὶ ἴεσπ. μετὰ 
ἀληθινῆς καρδίας, “ὙΠ ἃ τὰς 
Βεᾶγε (οἷ. 1854. χχχνὶϊ. 3), ποῖ ἢ ἃ 
τηεγεὶν Ὀοάϊν ἀρργοδοῦ 48 ἰξ 411] ψγεσὲ 
εχίεσηαὶ δηὰδ βδυθοὶίς, ὉυΣ τ τπδὶ 
βεμυῖπε επηραρεπιεηὶ οἵ ἴῃς ἰππεγ πηδῃ 
ΜΟΙ. σοπδεταϊεβ ἴτας τυ σβῖρ. ΟἾγυ- 
βοβίοτῃ 888 χωρὶς ὑποκρίσεως. Ὠανϊάβοῃ 
888 “ἢ δυπάλτηεηϊαὶ ροηυΐπεηςββ᾽": 
δυΐ 11 18 ἴδε ρεπυίπεηεββ Ἡνϊ ἢ ἰδ εἰϊοϊοὰ 
ἴῃ ῥγδθβεῆςε οἵ τγεδίϊειεβ. καρδία ἰδ ἰπῖετ- 
Ῥτγεῖϊεά ἰπ σ Ρεῖ. [ἱϊ. 4, ὁ κρυπτὸς τῆς 
καρδίας ἄνθρωπος. [Ιἰ ἰ8 τῆς ἱπενίΔ 0] 
αυδ!βοδίίοη οὗ οπα Ψῇο σοσηεβ ἐν πλη- 
ροφορίᾳ πίστεως, “ἴῃ {1 ἀβϑυσ- 
ἅποςε οὗ δι» Ὀεϊϊενίπρ ποῖ οπῖν ἴδδὶ 
ασοὰ ἰδ (χί. 6) θαε παῖ ἃ ννὰγ ἴο Ηἱβ ἕδνοιυγ 
δηὰ [εἰϊοννβῆρ ἰβ ορεπεὰ ὃν ἴῃε Οτεαὶ 
Ρεϊεβί. Τὸ εηρεηάεγ τἢϊ8. ἐ.}} δββυγαπος 
[48 Ὀδεη [Πε δἱἷπὶ οὗ ἴπε νυτίϊεγ τπγουρῃ- 
ουἵτῃε Ερίδιιθ. ῥεραντισμένοι .. «- 
λελουσμένοι. ἼΠεδε ραγεςρεβ ἐχ- 
Ῥτεβ8 ποῖ ςοπάϊτίοπβ οὗ ἀρργοδοῖ: ἴο αοά 
ΜΏΙΟΝ ἅτε γεῖ ἴο θὲ δοδιενεά, Ῥὰϊ ςοη-- 
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καρδίας ἀπὸ συνειδήσεως πονηρᾶς" 23. " καὶ λελουμένοι τὸ σῶμα κὶν. 4:1 

ὕδατι καθαρῷ, κατέχωμεν τὴν ὁμολογίαν τῆς ἐλπίδος ἀκλινῆ " πιστὸς 
τ. ἡ.9; 

᾿ Τβειν, 

γὰρ ὁ ἐπαγγειλάμενος - 24. καὶ κατανοῶμεν ἀλλήλους εἰς παροξυσ-} ἔοπι αἰ 
μὸν ἀγάπης καὶ καλῶν ἔργων, 25. ' μὴ ἐγκαταλείποντες τὴν ἐπισυν- Ῥεῖες μ!. 

ἀϊείομβ δἰτεδὰν ροββεβδεά, “οὐἹἵγ διϑασῖίβ 
ΒρτπΚὶοά ἔγοπὶ δη ενὶ] σοπβοίεπος ἀπά οὐσ 
Ῥοάν νναβῃεὰ νἱπ ρυτε νναίῖεσ ". Βοῖὴ 
Ρασιοὶρίεβ τηυβὲ Ὀς σοπδιίγιοά τ προσ- 
ἐρχώμεθα. Τῇε οὗὐνίουβ σοππεςίίοη οὗ 
ἜΠρΑτ " δηά “ δοάν" (ογϑὶἀβ᾽. τπε διίδοῃ- 
τηεηΐ οὗ λελουσμένοι ἴο κατέχωμεν. ΤῸ 
ςοηηδοὶ Ὀοῖα ἰἰολην ἡνῆν ν κατεχ. ἰδ 
ἐαυδὶ!γ ἱπιροδββίοίε. “᾿προσέρχεσθαι ἰδ ἃ 
τεομηῖςδὶ πευγρίοαὶ ννογὰ, δηὰ βργηκηηρ 
πὰ νναβΐηρ ἅγε Πἰτυγρὶςα] αςῖβ οἱ ργεραγᾶ- 
τοη " (Ὀ εἰ Ζβο). Ῥοβϑίδίγ πε τπεπιίοη 
οὗ ΒρπηΚΙπρ πὰ ννΑδῃϊπρ 18 ἂῃ Ἔοῆο οὗ 
ἴπε ᾿π]υποίοηβ οὗ Εχοάᾶ, χχίχ. 4, 21, χχχ. 
20, χὶ. 30, ργεβοσ δίῃ ρ' βίση!ατ ργεραγδϊίοῃ 
ἴον ἴτε ὑσεβυ διποῦοηβ. Οὐὖγ δεᾶγῖ ογ 
ἰππαῖ πῆᾶπ Ὁγ ἴπε ἀρρ!ϊςδιίοη οὗ με αἷμα 
ῥαντισμοῦ ((( τ Ῥεῖ. ἱ. 2) ἰΒ ἀεϊϊνετεά 
ἴτογὰ ἴπε οοπβοίουβηεβδ οὗ ρυλε (ἰχ. 14) ; 
οὐχ Ὀοάν ὈῪ ἴδε Δρρ!ςδιίοη οὗ τῆς ρυτίἐγ- 
πα νναῖεσ οὗ Ὀαρτίβπλ Ὀεσοπηεδ ἴπε βυτηθοὶ 
οἵ ςοπηρίεῖε ρυπῖν. “ϑρηηκιεὰ υἱτἢ 
τἴὰδὲ δἱοοά νῃϊοῃ βρεδίκεϊ ἢ εἐνειτηοσε ἰῇ 
τδε Βεδνεηι  βαποίυδγυ, ἀπά ναβῃεᾶ τ 
Ὀαρίδβγωδι τνδῖες βδογαπΊἜ Δ }]Υ ἱσηργερ- 
πδιεὰ στ τΠὸ βάγηβ, ννγὰ ἃσγε δὶ 41] εἰπηθδ 
Ῥείν]ερεά το ἀρργοᾶςῇ Ὁγ ἃ πεν δπὰ ᾿ἰνίηρ 
ΜΑΥ ὨρΑνΟΠΙΥ τοπλρῖς, επιεσίης ὉΥ 
ΤΑἰτἢ 18 ἵππεγ βαποίυδγυ, δηὰ ἴἤετε ὑγε- 
Βεπιίηρ Οὐγβεῖνεβ ἴῃ ἴῆς ὑγεβεηος οἵ αοά ᾿" 
(Ὀ εἰϊεσβοῦ). ΟΥ̓ εδρεςοία!γ Ρβ. 1, 6-7, 
πὰ ΡΙυϊάγος, 1ςἷς απὰ Οεἰγὶς, ς. 80 (ρ. 383) 
βεγε οεγετηοπίαὶ ρυτί βοδιίοηθ ἃτὲ εχ- 
Εἰαιηεὰ οη ἴδε ῥγίποιρίε ἐμαὶ ἴῃς Ῥυτε δηά 

πάββ!οά τηυδβὲ Ὀε ᾿νοσβμίρρεά ὃν ἴδε ρυσα 
ἰῃ θοὰν ἀπά βου]. 

Ψψεῖ. 23. Α βεοοπά ὑγάποῦ οὗ ἴδε εχ- 
Βοτιδέίοη ἰδ ρίνεη ἰπ ἴῆε ννοτάβ κατ- 
ἐχωμεν τὴν ὁμολογίαν. .. “1μἰ 
ι8 Βοϊά λβι ἀπά υὑπρεηάὶηρ με σοηίεδββίοηῃ 
οὗ ους πορε,᾽ 88 ἰῃ ἢ]. 6. ΟΥ̓ δἷβο νὶ. τσ. 
Ἐοτ 88 γεῖ ἰπ [18 11ξε πε Ὁ] 685 οὐ Ὀ]εβ8- 
ἱπῷ Ῥ ΏΙΟΝ σοπηεβ οἵ ἐε]]οννβῃΐρ ἢ Οσοὰ 
ἰδ ποῖ ξαρετίεπς οὔ! τὰς ρεγίεςιεὰ βαἰναίίοη 
δηὰ {πΠ6 Πεανεηὶν οουηίγυ (χίϊ. 22-23) ἃζε 
γεὶ (ἰο ὃς τεδοπεά. Βυΐῖ ἴπεδὲ ἅγε {πε 
Τοπίεπι5 οὗ ἴδε ΟἸ τ βείδη ἤορε, δηὰ τη ϊ8 
Βορε ἰδ οοηξεββο δηὰ τηαϊπιδιπεὰ ἴῃ ργεβ- 
δος οὗ ἃ οοπηπιοηρίδος, 5οοβῆπρ δηά 
ΔΙΙυτίπρ ννοσίἀ, Ιἐ 18 το ὃε τηδιπιδιηεὰ ἴος 
1πε Ῥεδβὲὶ οὗ 8411 τεᾶβοῃβ: πιστὸς γὰρ ὁ 
ἐπαγγειλάμενος. ὙΠε ῥτομηΐδεδ οἱ δοά 
816 ΠΕΟΟΒΒΑΓΙΪΥ ἴπε στουπᾶ οὗ δορε, νυ. 
νὶ. 12. ὙΠ εδβε ῥγοχηϊβεβ σαπηοὶ [Δ1], Ῥ6- 
οᾶυδε αοά ολπηοὶ ἰἸε, νῖ, 1:8. 

ΟΝ 11,14. 

νεῖ. 24. Τὸ ἴδε εἐχῃογίδείοπ ἴὸ ϑτῃ 
δηὰ Βορε ἣε δά ἀβ δῃ εχῃοσίδιίοῃ ἴο ἴονε : 
καὶ κατανοῶμεν ἀλλήλον ς, “ Δηὰ 
Ιεῖ υ8 σοηδβίἀες οὔς δποῖπεσ," τδκίηρς ἰηῖο 
δοςουπὶ ἀπά νεῖρῃίης οὖσ πεῖρῃουτ᾿ 8 
εἰγουπηβίαποεβ ἃπὰ εἐβρεοίδι!ν 8 τῖβκβ, δυὰς 
τοῖθ ἱτ ἃ νίενν ποῖ ἴὸ Ἐχδβρεσδῃρ'᾽ 
οτἰ ςίϑηη υΣ εἰς παροξνσμὸν ἀγά- 
πη 4, “1 ἃ νἱενν ἴο ἱποίτε ἔπεσα ἴο ἰονα 
δηὰδ χοοά ψοσκβ,᾽" δοκπονϊθάρίηρ Βοπεβὲ 
επάδανους δηά πὐκον δἰϊονναπος ἔοσ ἱπὶ- 

εοοῃ. παροξνσμός ἰ8 "" βεϊπγυϊδιίοη "᾿ 
εῖίς ῖο οὐδ θὲ εν]. [Ιπ Ας(Β χν. 39 ἴὲ 
ἷβ υβεὰ οὗ Δηστυ ἱγγξδϊίοη, 88 ἰπ υχΧΧ, 
Ῥευῖ, χχίχ. )ᾷ, ες. χχχίχ. 37. 90 ἰῇ 
τηεάιοδ! ᾿τίϊετβ οὗ ἃ ῥαγοχγενι. Βαυῖ ἔτε- 
4ΌΘΠΕΥ τη οἰαβδίοβ ἴμε νεγ ἰβ υδεὰ οὗ 
βαπιαϊκαῃς το ροοά 48 ἴῃ Ρίδῖο, Εῤέσέ. ἱν, 
Ρ. 321 δπά ἱπ Χεη. Ουγοῤ. 6, 2, 5, τού- 
τονς ἐπαινῶν παρώξυνε. Ιβοοτδῖεβ, αὐ 
Ῥενιοη., εἰς. Ὑε ντίζεγ, ἴῃ νὶ. 9-10, ἢ28 
βεῖ Πἰβ τεδάετβ. ἃ ζοοά Ἂχδπρίς οὗ τῃϊδ 
ςοπίἀεσαϊε ἱποίτεσηθπί. [π Ἵσγάεσ ἴὸ (1Η] 
διἰβ ἱπ᾽ ποίου ΠΕῪ τῦδὲ ποὶ περίεοὶ 
πιεειίηρ τοχφεῖμες ἕογ ΟΠ γίϑείαη ὑνοσβηΐρ 
ἃπὰ εποουτάρεπηεπὶ μὴ ἐγκαταλείποντες 
τὴν ἐπισυναγωγὴν ἑαντῶν. ὈεἰϊέΖδοῖ 
βυζβεβιβ [μδὲ ἴμε ςοπηρουπά ψοζά ἰβ υβεὰ 
ἰηβιεδά οὗὨ τῆε βίπιρίε συνα: ἰπ οτάεσ 
ἴο ἀνοίᾷ ἃ ννογὰά υἱτἢ [δὶς δεβοοίδιοηδ; 
Ὁυϊ συναγωγή πιίρῃε ταῖμες πᾶνε ϑδὺυρ- 
ξεβιεὰ τπε ὈυϊΠάηρ ἀπά ἔοτγωδὶ βίδιεά 
τηεετίηρβ, ψἢ]Ὲ ἐπισυν. ἑαντῶν ἀεποῖεβ 
τ ετεὶν ἔπε πηεεϊίηρ τορεῖμες οἵ Ομ γβδπε. 
Ὑμδὶ ἴπεβε τηεεῖπρβ ὑγεγε ἔοσ τηυτθὶ 
εὐϊβεοδίοη 18 βΒῃονπ Ὁγ τε ἀλλὰ παρα- 
καλοῦντες. ϑοπιῈ τηδάς ἃ ρῥγδςίίςε 
οὗ περίεςιίπε ἴδεβε τηεεΐηρβ, νυ μεῖπετ 
ἴτοπὶ ἔεασ οὗ ρεγβεου:οη οἵ ἔτοτῃ βοογῃ οἵ 
ποτὰ Ὀυξίπεββ εηραρειμεηῖβ. ΟΛ, [υάς, 
18-20, ἀηὰ Μοβεσῖγ᾽β ἈΠ ἐμὲςέ, Ῥυιεςίλοοά, 
Ῥ- 14. Τηΐβ χζοοά ουδβίοτῃ οὗ πχεεῖίπρ ἴο- 
δεῖμεν δπά τηυτυδιν εχῃοσιίίηρ οὔα δη- 
ΟἾΠοΣ νν88 ἴο Ὀὲ 411 ἴῆε πῆόγε Ῥαπρίαα ιν 
ἃηὰ σεδίουβίν δἰϊεπάεά το, ὅσῳ βλέ- 
πετε ἰὐγίζονσαν τὴν ἡμέραν, 
“ἴῃ ῥγοροσίίοη 88 γε δεὲὲ ἴπε ἀδὺ ἀγαννίπρ 
πεᾶγ. “Ὅδε ἄδυ᾽" ἰβ οἵ οουγβε ἴπε ἀδύ 
οὗ {πε 1μογά β τεϊυγη (ἴχ. 28), ἴὴε ἀδυ οὗ 
ἄλγβ. Τῆς Ἐρίβει]ς Ὀεὶπρ νυτί σα ἴῃ 41] 
ῬιΟΡΔΌΙΠΥ ἃ γεῶσγ οσ ὉνΟ Ὀείογε ἴπε ἀεβ- 
τσυσομ οὗ Ϊεγυβαίετα, ἴῃς δίρῃβ οἵ ἴπε 
οοπηίηρ ἄδν νος οουἹὰ ες “δεεῃ " ννεσε 
ῬτοθαΌἷν πα τεβι]εββπεββ, ἑογεροάϊπρβ οὗ 
ςοτηΐηρ ἀϊβαβίεσ, δηὰ ἰπιτῖα] ΤΟ Ἰβίοῃβ νυ ἢ 
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τα νὶί. αὶ 
Νυχ). χν. 

Χίϊ. 31; 2 
Ῥεῖεσ ᾿ἱ. 
20,21; 

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥ͂Σ Χ. 

αγωγὴν ἑαυτῶν, καθὼς ἔθος τισὶν, ἀλλὰ παρακαλοῦντες " καὶ τοσούτῳ 
30; Μαῖι. μᾶλλον ὅσῳ βλέπετε ἐγγίζουσαν τὴν ἡμέραν. 

ἁμαρτανόντων ἡμῶν μετὰ τὸ λαβεῖν τὴν ἐπίγνωσιν τῆς ἀληθείας, 
26. " Ἑκουσίως γὰρ 

σκῶν 6. οὐκ ἔτι περὶ ἁμαρτιῶν ἀπολείπεται θυσία - 27. " φοβερὰ δέ τις ἐκ- 

᾿ ΣΡΕΣτῇ δοχὴ κρίσεως, καὶ πυρὸς ζῆλος ἐσθίειν μέλλοντος τοὺς ὕπεναν- 
ϑΦΡΒΟΝ δ τίρυς, 28. ἀθετήσας τις νόμον Μωσέως, χωρὶς οἰκτιρμῶν ἐπὶ δυσὶν 
8. 
ο Νυζ;. χχχν. 30; Ὠευϊ. χνὶϊΐ. 6, εἰ χὶχ. 15; Μαῖι. χνὶϊὶ. 16; 1 οὉδα, νἱδὶ. 17; 5. (Ὁος. χἰϊί. σ᾿. 

ἴδε Κοπιδῆβ νϊοἢ Ὠεγαϊ θά τἴπς στελὶ 
νατ. 

νγν. 26-.3ς. Ὠτελάξι! τεβυϊὶ οἵ {ΑἸΠπς 
ἔτοσὶ ἕδίτῃ. 

γες. 26. Ἑκονσίως γὰρ ἁμαρ- 
τανόντων ἡμῶν... .. “Ἔοτ 1ἴ Ψε 
ὅο οἡ δἰππίηρ ] δῆτε τεςεϊνίηρ ἴῃς 

ονἹεάρε οὗ τῆς ττυϊὰ, τμεγε Ὧὸ τῆοσε 
τεπιδὶηβ ἃ βδοτσιῆςα ἴοσ δίηβ, Ὀυϊ ἃ οετγίδίη 
ἀγεαάξα! νναἰτίπρ ἔογ Ἰυάρτηεπι δηά ἃ ἔΌΣΥ 
οὗ ἢτε νος 8 ἴο ἄδνουγ ἴδε δάνει- 
ΒΆτγΙεβ." γὰρ, ἱπιτοάυσίπρ ἂῃ δάἀάϊιίοπαὶ 
Ιεᾶβου ἴογ ἴῇες ργεσθάϊηρ εχμοσιδιίοῃ. 
ΤὭε επιρῃδβίβ ἰδ οἡ ἑκουσίως; ἀπὰ τδἢε 
ξιεθεαι τεηβε οὗ ἅμαρτ. πιυδὲ ποῖ Ὀε ονεῖ- 
οοκεά. ΟΥ. τῶν ἀκουσίων ἁμαρτημάτων 
καταφυγὴν εἶναι τοὺς βωμούς, ΤὨυς. ἱν. 
98. ΜΗ βίη, σοπαπυεά ἱπ, τηεᾶπβ 
Δροβίδβυ, τγερυάίδιίοη οὐ ἔπε σονεηδηῖ. 
. νὶ. 6, καὶ παραπεσόντας, δΔῃά ν. 2, 

τοῖς ἀγνοοῦσιν, δηὰ ἰϊϊ. 1:2. ΑΡροδίαξυ 
οδῃ ΟΠΪγ οοους μετὰ τὸ λαβεῖν... 
ἃ οοπάϊξίοη ννϊςἢ ἰδ εχρίδἰηθὰ ἴῃ ἀειδὶ! ἴῃ 
οἴδρ. 6. νους τΠ18 ργεςεάιηρ Κηον»- 
Ἰεάρε οἵ τε οονεπδης ἰϊβ ψἹα] τερυάϊᾶ- 
τίοη ἰ8 ἱπιροββίδίε. Ὑμοβα βροκεη οἵ ἰῃ 
νεῖ. 25, 48 δανίπρ ἀραπάοπε τηξεϊίηρ 
νᾶ τπεῖγ (εονν ΟἾ τ βιίδηβ, ἀπ ροβϑίδι: 
88 δανίηρ περϊεοςϊεά, ἰξ ποῖ τεπουποεάᾶ, 
ἴδε ςοηίεββίοη οἱ [μεὶσ ἤορς, ννεγα ρεγπδρβ 
ΔιΙυὐεά ἴο Πεῖε, ἂβδ ου ἴῃμεῖς ννᾶυ ἴο ἃροβ- 
ἴᾶβυ. ὙΠαν ἅτε ννδιπεὰ ἕδαὶ ΠΕ ἅτε 
ἀτιίηρσ ἱπίο δπ ἰγγεάξεπιδθίε Ἴοηάϊιίοη, 
ἴοσ ἴο ἴδοβε ψῇο πᾶνε τερυάιδιςὰ δηὰ 
Κεερ τερυάιδίηρ ἴπῈ οπε βδοτίῆςε οἵ 
ΟἸγίβι, οὐκέτι περὶ ἁμαρτίων 
ἀπολείπεται θυσία. ΤΕ οΟηϊγν 
βδοτίῆςε 888 ὕεεῃ τε)εςοῖεά, δηὰ ἴπετὲ ἴβ 
ὯΟ Οἴδιεσ βδογίῆςε ὑνῃϊ ἢ οδη δίοπε ἴογ ἴῃς 
τε)εςιίοη οἵὨἉ τΠιῖ8 βδοτίῆςε. “Τῆς τπηδαπίησ 
18 ποῖ τηθγεῖν ὑπαὶ [Πα [εὐνιδἢ βαςγίῆοςβ ἴὸ 
ΜὨϊσἢ τῆς ἀροβίδιε μᾶβ τεϊυγηθὰ ἤανε ἴπ 
ἐπετηβεῖνεβ πὸ βίη- ἀεβίσογίηρ βονγεσ, ποῖ 
ἔνε ἴπαὶ μετα '8β πο βεοοπὰ βδοιίῆςε 
δἀάιείομαὶ ἰο τπαὶ οὐ ΟἸγίβι, δὰϊ ἴωαγίμες 
ἴμαῖ ἔογ ἃ βίηπε οὗ τῃἷ8 Κίπὰ τῆς νεγῪ 
βδογίῆςε οὗὨ Οἢγίδβι ἰϊβε! ἢ ἢ88 πο πῖοσε δίοη- 
ἱῃρ' ΟΥ̓ τεοοποιπρ ροννεσ ᾽᾿ (Π εἰ! ἘΣ βο ἢ). 
ὙΠαὶ Π18 ἰθ ἔπε πιεδηΐπρ ἰ8β δδοννῃ ὃγ ἰῆς 
Ῥοβίεϊνε δββεγιίοπ οὔ ψῆδι τὰς ἕυατυτε ἀοεβ 
τοπηίδίῃ, ἃ ἰεγγι γίπρ ργοβρεοὶ οἵ νναἰτίησ 

ἴοτ ἱπενίϊδο!ε Ἰυάστηεπι. Ὑπε ἐχργεββίοη 
ἰδ ποῖ εαυίνα!επι το φοβερᾶς ἐκδοχὴ κρί- 
σεως, »νὩϊςἢ, 48 ΒΙ6ἊΚ τοσηδγκβ, νουά ποῖ 
Ὀε 80 ἱπηρτγεδβίνε. τηεᾶπδ εἰϊδες 
“ἐρφυκίης ἔδλγ᾽ οἵ “" [δε] 1πρ’ ἔδᾶσ "; “ 80ᾶσγ- 
ἱῃᾳ" οἵ “ αθτίρῃιεά ". Ηετε ἰξ ἰ8 υϑεὰ 
ἰῃ τῆς ἔοττηεσ βεπβε. ἐκδοχὴ οὔουγβ εἶβε- 
ΨΠεα ΟΠΙΥ ἱπ ἴῆ6 βεῆβε οἵ τεςείνίῃρ 
βοσηει ἱπρ οἵ οὗ ἴπε δοσεριδιίοη οἵ ἱπίεσ- 
Ῥτειϊδοη οὗ ἃ ννογὰ ; Ὀυϊ νεῖ. 13 δηά ἰχ. 
28 ρυϊάς ἴο {πε τηεδηΐης ρίνεη Ὁγ (ἢς 
γυΐς. εαῤεείαίῖς. ΤΒε τις Ὁγ Ἰεανίηρ ἴπε 
εχρεοθδίοη ἰηάεδηϊες Πεῖρμίεπβ ἴδε ἴεττος 
οὔτι. Τῆς ἱτπηδρίπδιοη ἰ8 δ᾽] οννοά βοορε. 
κρίσεως ἰδ ρεπετγαὶ, Ὀυϊ ἰτηπηεάϊατο! Υ δὰρ- 
εδῖδ πυρὸν ζῆλος μέλλοντος, ἴδε 

ἀξιιπεά τα; ἴοσ ννῃϊοἢ 8εὲς 2 Τεβδ. ἱ. 8- 
το. “ ΕἸΕΓΥ ἱπάϊρπαϊοι᾽᾿ νεσυ ψε]] τε- 
ἄετβ πνρὸς ζῆλος, δῇ δηῆρεσ νν πίοἢ εχ- 
Ῥτεβεεδβ 1861 ἰπ ἤσγε. Ὑῆς εχργεβδίοῃ ἰδ 
ἀετίνεά ἴτοπι βυς ἢ ΟΟΤ. ρῆγαθεβ 85 Ῥβ. 
ἰχχίχ, 5 ἐκκαυθήσεται ὡς πῦρ ὁ ζῆλός 
σον. (Γ. Ζερδ. ἱ. τ8 ἀπά θευϊῖ. ἵν. 2:. 
Τρὶβ ἤεγυ δῆρεσ ἰβ ἀεβιϊπεὰ ἴο ἄενους ἴῃς 
διάἀνογβαγίεβ ; 88 ἴῃ ἴβαᾶ. χχνί. 1 ζῆλος λήψ- 
εται λαὸν ἀπαίδεντον, καὶ νῦν πῦρ 
ὑπεναι ἔδεται, ἀπὰ ᾿χὶν. 2 κατα- 
καύσει πῦρ τοὺς ὑπεναντίους. (Γ΄ αἴεο 
158. χχχ. 27 ἡ ὀργὴ τοῦ θυμοῦ ὡς πῦρ 
ἔδεται, ἃ παῖ Ὦρυτε υδεά ὃν Ηοχηες 
δά οἴπετβ. ὑπεναντίους, δεε 1ἱρπιίοοι 
οη ΟΟἱ. 1ΐ. 14, ῆο βῆοννβ ἴπαὶ ἰξ τηεδῃβ 
“ἀϊγεςξ, οἶοβε, ρεγβίβίεπι ορροβίτίοῃ "". 

νει. 8. ἀθετήσας τις νόμον. 
“9. ΑΩΥ οπε ΨΠΟ 888 δεῖ δϑἀε Μοβεδ' 
ἴανν ἀϊεβ ντβουϊ πλέον οἡ ἴδε ενίάεποε οὗ 
ὍνΟ οἵ ἴἥγες υυἱϊῖηδββαβ," ἴῃ 
ν τε ἴδνν Ἰαϊά ἄοννῃ ἰπ Ἔν: χνὶὶ. 6 
τερατάϊηρ δροβίδξβυ ; διμπουρῃ οδρίϊαὶ 
ΜΕΝμτησπὶ ελαπερα τεδβισιςιθὰ το (8 βίῃ. 
Ἐον ἀθετεῖν ο΄. τ ΤεξΒ. ἱν. 8; ἀπά 188. 
Χχίν. 16, οὐαὶ τοῖς ἀθετοῦσιν, οἱ ἀθε- 
τοῦντες τὸν νόμον, 4150 ΕΖεΙκ. χχίΐ. 26. 
ἀθέτησις 5 υϑεὰ ΔὐδοϊυϊεῖΥ ἴῃ 1 ὅδ. 
χχίν, 12. ἐπὶ. .. μάρτυσιν, (΄. 
ἰχ. 17; ἀποθνήσκει; Ρεγἤδλρβ ἴδε ἰδεῆβε 
ἄοεβ ποῖ σδγγν νι ’ὲ τῆς ἰπίεσεηος τμδὲ 
ἴῃ ἴανν νν8 8 51}}} Ὀεΐῃρ επίοσοεἁ. [{ τῇδ 
ΟὨΪΥ πιο “δε ἀϊεβ᾽᾽᾿ δοοογάϊηρ ἴο ἴτε 
ἴανν ἃ8 ἰξ ϑιαπάβ. χωρὶς οἰκτιρμῶν, 
ἴο δ ρῃδϑβῖβε τῇς ἱπεχογδθϊεπεββ οἱ δε 
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ἢ τρισὶ μάρτυσιν ἀποθνήσκει - 29. " πόσῳ δοκεῖτε χείρονος ἀξιωθή.- ν τ (οι. χί. 

σεται τιμωρίας ὁ τὸν υἱὸν τοῦ Θεοῦ καταπατήσας, καὶ τὸ αἷμα τῆς 

διαθήκης κοινὸν ἡγησάμενος ἐν ᾧ ἡγιάσθη, καὶ τὸ πνεῦμα τῆς χάριτος 
ἐνυβρίσας ; 30. “οἴδαμεν γὰρ τὸν εἰπόντα, ““᾿Εμοὶ ἐκδίκησις, ἐγὼ 

ᾳ ευι. 
χχχὶϊ. 35. 
6; Βοῃ;. 

τ αδἱ. 
ἀνταποδώσω, λέγει Κύριος ᾿᾿- καὶ πάλιν, “ Κύριος κρινεῖ τὸν λαὸν μι; ΤῊΝ 

ἰ 4: 
«ἵν 

αὐ .᾽» 
31. Φοβερὸν τὸ ἐμπεσεῖν εἰς χεῖρας Θεοῦ ζῶντος. 42. ΡΆΪΙ 

"᾿Αναμιμνήσκεσθε δὲ τὰς πρότερον ἡμέρας, ἐν αἷς φωτισθέντες πολλὴν (δ τ. 

ἴανν δηὰ {πε ἱπενίϊδο!ς Ἵμδγαςίεσ οὗ ἴδε 
ἄοοτγα. Οὔ. ]οβερδιβ, ς. “ῥίον, 11. 30, ὃ 
γόμος ἀπαραίτητος ἀπὰ Ιρηδίυδ, αὐ 
ἘῤΆ, ς. τ6. 

γεῖ. 22ὥ. πόσῳ δοκεῖτε χείρο- 
νος. . ... “ΟΥ ΒΟΨ τηυοἢ ΒΟΓῸῚ ΡυΠΙΒΉ- 
ταεηῖ, τπΐηκΚ γε, ΜΝ} πε Ὀς οουπίεά ψοτίδγ, 
80, εἴς." ὙτΤῇε γρυπεηΐ οἵ ἰΐ. χ-4 δηὰᾶ 
χίϊ, 25. ΒΥ ἴδε ρδγεπιπειοδιν ἱπιετ)εςιοά 
δοκεῖτε ἢε Δρρεᾶὶβ ἴο {πεῖς οὐγῃ βεῆβε οἵ 
Ῥτοροσγίίοῃ δηὰ βίπεββ ; δἰ που ρἢ ἴδε )υάρ- 
τηθηΐ δυδεὰ τὸ ἰπ ἀξιωθήσεται ἰβΒ ποῖ 
τδεῖτβ Ὀυῖ Οοάδ. ὁ... καταπατ- 
ήσας.. . Τῆε συ! οἵὗἨ ἴῃς δροβίδϊε 
νὮΣΟΒ Σ ἀποθδες τἰιῖβ ΒΟΙΕΙ Ῥυηβῃτηεηξ ἰδ 
ἀειλι!εὰ ἴῃ ἴγος ραγιίουϊατθΌ Ηδ [88 
τιδτωρὶεὰ οη ἴμε ϑὅοη οἵ αοά. Τῆς πίρῃ- 
εβῖ οἵ Βείῃρβ ννῆο 85 ἀεβοσνεά ὃδεδὶ δί 
δι15 δαπάβ 18 βρυγπεά νὰ ουϊταρεοιιβ 
βοοσῃ, καὶ τὸ αἷμα... ἡγιάσθη 
“δῃηὰ Ὧδ85 τεοκοηεά ἐπε δ]οοά οὗ {πε οον- 
δηδηὶ ψἱ νοῦ 6 ννᾶβ βαποιίῆεά, ἃ 
ςοσησλοη τπίηρ". “Τἢε Ὀϊοοά οὗ ἴδε 
οονεηδηῖ᾽" 18 ἴῃς ὈϊΪοοά οὗ ΟἨἩτίδι (ολ 
ἰχ. 15 Β,,, χί τὶ. 20); Βεζε ἱξ ἰ8 ἴῃ ἀεδὶρ- 
πδίε θεσδυβε τερυἀϊδείοη οἵ ἴῃς Ἴοονεη- 
δῃὶ ἰβ ἰπ αυεδίοη. ΤὨΐβ Ὀϊοοὰ 8 τε 
υτἰἔγιηρ ἀρεπὲ ὉΥ ψῃϊο ἢ ππεη τε δβιϊεὰ 
Ὃς ἴπε [6] οννβῃὶρ δηὰ βεσνίςε οἵ αοά, απὰ 

80 ὑὕγουρβὲ τη τῆς σονεηδης. ΟἿ. 
ἡγιάσθη νἱῖἢ ἁγιάζει οἵ ἰχ, 13 ἀπά καϑ- 
ἀριεῖ οὗ ἶχ. 14. ΤῊΪΒ δοῖς πιεϑῃ8 οὗἉ ρυτὶ- 
Βοδίοπ, ἴδε βαποι γίηρ νἱγίυς οὗ ψ Ὡς ἢ 
ἴῆε βυρροβεά δροβίδιε 85 εἐχρεγίεηςεά, 
Ὧε πον οουπὶβ κοινὸν, σογηπΊΟοη Οὐ 
ὑποίεαη. [Τῆς ΝΡ. Π88. “ ροϊ]υτιπι,᾽" 
ἴδε ΟΙά 1,δἰἷΐπ “ σοτησηυπεπι". ΟἾτν- 
βοβίοτῃ ἀκάθαρτον ἢ τὸ μηδὲν πλέον ἔχον 
τῶν λοιπῶν; λπὰ 50 ΚΙΙαϊὶ, “" Ὑν Ὡς Ὧδ8 
ὯῸ τῇοσε ψνοσί ἴπδη ἴτε Ὀϊοοά οὗ οἴδεσ 
τχθη ἢ". ΑἹ] τπεβεὲ πιεδηΐηρβ 1ἰῈ οἷοβα ἴὸ 
πα δποίμεσ. Οὐ. Μασῖς νἱϊ, 2, Αςΐβ χ. 
14. ΔΝΏΔι 8 “᾿ σοπηγτηοη "᾿ ̓β υπβδηποιῆςά, 
ςεσεσηοη δ! ὑποϊεδη.] Ὑῆε ταϊγά ροΐπιὶ 
ἴῃ ἴῃς Πεϊπουβηεββ οὐ [δε βίῃ οἵ δροβίδβυ 
ἰδ τὸ πνεῦμα τῆς χάριτος ἐννυ- 
βρίσας, “Δηὰ Π48 ἱπβιυϊεὰ (πε βρίσίὶς 
οὗ ρστᾶςε". ὙΠὶβ βεεῖὴβ πε ἀΐγεςϊ δη- 
ἘΠ 6δἰβ ἴὸ “ Μοβεβ' ἰδνν" οὗ νεσ. 28. 
Τα βρίγιξ οὗ ρτᾶςε ἰβ ἴῃς ἀϊδβειηςτίνα κἰδὶ 
οὗ Ομγιβείδῃ {ἰπηεβ, απ ἰ8 ποῖ οἠἱυ ἴδε 

Ῥδυϊπε Ὀυΐ πε υηίνεγβα! δηπιμεβὶβ ἴὸ 
τε ἴαν. ΤῸ δανε δἰδβρῃεσηεὰ ἢ 8 
δταςίουβ ϑρίπὲ, ΒΟ Ὀγίηρβ ἴΠ6 ἀββυγαηςα 
Οὐ Οοά᾽ 8 ῥγεβεῆςε δηὰ ραζάοῃ, δῃὰ ρὶ 5 
δβυϊιεα το εαςῖ Ὀ6]ενασ, 18 ἴο τοθουηςα 81] 
Ῥατῖ ἴῃ {πίπρβ βρίγίιτυδι, ΟἿ. νἱ. 4, 11. 4; 
Ἐρρεῖνε, ἢ γὰρ τὸν εἰπό 

Εἰ. 30. οἱ ν εἰπόντα. 
“Ὁ. “Ἔογνε ἐπα Ηΐτα ΨὯΟ 8δἰά, νεη- 
ϑελπος 8 πηθς, 1 υνἱ} τέρα." Τδε 
Τεσίδίητυ οὗ ἔπε ρυπιβῃπηεπὶ βροόίκεη οἱ 8 
Βαβεάᾶ ὕροῦ {πε τιρῃίθουβπεββ οἵ αοά. 
“γε Κπον ψνὍο ἰϊ 15 1ηδι 8βαϊα ᾿"; ἰξ 15 πε 
Ἰἰνίης αοά (ν. 31). ΤΕ αυοίϊδιίοη ἰδ 
ποτὰ Πευῖ. χχχιΐ. 35 ποὶ 88 ἴπ ἴς ΧΧ 
Ῥυΐ 28 φίνεη ἰη Βοηλ. χίϊ, τὸ Βεῖε ἰξ ἰ8. 
υϑεά 28 Δῃ δγρυπηεπὶ ἴογ ἴΠ6 βυγγεηάογ οὗ 
Ῥτίναϊα νεπρεᾶποο. [πῃ Ἰδυῖ, ΤΧΧ τ86 
ψοσὰβ δὲ Ἐν ἡμέρᾳ ἐκδικήσεως ἀντ- 
αποδώσω. Τε βεοοπὰ αυοϊαϊίοῃ, κρινεῖ 
κύριος . . . 8 ἔτοηι ἴῃς ἰοἸ]ονν ας νεῖβα 
Ψ Παγε (ΒῈ νψνοσάβ ἱπιιπιαῖες Οοά᾽β ῥτο- 
τεοϊίπρ οατε οὗ Ηἰβ βεορῖς, υδίηγ κρινεῖ 
ἴπ ἴῃς βεῆβε σοπηῶοῃ ἱπ ΟΟΤ. [)ε]Ζβοῖ 
τΠῖηΚβ τπδὶ βεῆβε τ ὃς ᾿τεἰδϊπεά ἤετε, 
Ῥυς τῃϊ8 ἰ8 [ε88 τεῖονααι πηὰ οοηϑίβιίεης 
ἢ (ἢ6 ράββαρα. . ΕἘσοΙυ5. χχνὶϊ. 28 
ἡ ἐκδίκησις ὡς λέων. ἀπά χχνϊΐ. Σ. 
φοβερὸν τὸ ἐμπεσεῖν. . .. “1 8 
δά] ἰοὸ [41] ἱπίο τε παπάβ οἵ ἴδε 

μνίηρ αοἁ". Ψνθεῖε ᾿Ῥανίἃ (2 ὅ4ηι. 
χχὶν. 14) Ῥγείδεσβ ἴο ἀο 80 [ἐμπεσοῦμαι δὴ 
εἰς χεῖρας κυρίου] ἰἰ 15 Ῥεσᾶυ8ε Βα Κποννδ 
δἰ8 ομαβείβεηεηξ νν}}} δε τηθαβδυγοὰ δπὰ 
τῃδῖ πο υπ͵υβὲ δἀναδηίαρσε 1 δὲ ἴᾶίεη. 
ΤὨε ἀτεδάξυϊπεββ οὐ τῇς ἱτηρεηιθηῖ. 
ἄοοπι ἃτίβεβ ἔγοπι ἵἴπε β8π|εὲ σεγίδίπιν τπδὲ 
ΔΌδβοϊαϊε ᾿πδεῖοα 11} θῈ ἄοηβ. Αβ [υᾶρε, 
αοά ἰ5 “τε Πἰνίηρ Οοά,᾽" ψῆο βεεβ δπὰ 
888 ροννεσ ἴο Ἄχεουΐα ᾽π8ὲ ᾿πάρτηεηϊ, οὐ, 
ἰΐ, χ2, χὶ!. 22, φῦ. χὶΐ. 29. 

γε. 32. ΑΒ ἴῃ ἴδε ρϑζδαῖ]εὶ ραββαρε 
π᾿ σἤδρ. 6, πε ντίτεῦ δὲ νεσ. 9 βιι άδι 
ταγη 8. ἔγοπὶ ἴῃς ρχγεβεηίδιίοη οἱ πε ἴθστι- 
ἡγίῃρ δβρεςὶ οὗ δροβίδβυ ἴο πιᾶκε ἄρρεδὶ 
ἴο ποτε ϑεπεγοιδβ πηοῖϊναδ, 80 παῖε ἢς 
πον δποοῦζαρεβ ἴπεπὶ ἴο ρεζβενθζᾶπος 
Ὁγ τεπιϊπάϊηρ ἔπε οὐ τπεῖγ ῥγαίβαινοσίῃυ 
Ρᾶβι. Αβ Νδυρῇδῃ γεπλδγκβ, ἴπε ᾿πουρῃι 
16 ἴπαἱ οὗἨ ΘΔ]. 1.3. ἀναμιμνήσκε- 
σθε δὲ τὰς πρότερον ἡμέρας. 
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Φ ΡΒ. ἰ. γ, ἄθλησιν ὑπεμείνατε παθημάτων" 33. " τοῦτο μὲν, ὀνειδισμοῖς τε καὶ 
εἰ ἶν, τ4 

ἐ Μαῖε ν. θλίψεσι θεατριζόμενοι - τοῦτο δὲ, κοινωνοὶ τῶν οὕτως ἀναστρεφομένων 
δ᾽ τι χις. γενηθέντες" 34. 
21; [νὰ 

" καὶ γὰρ τοῖς δεσμοῖς ' μου συνεπαθήσατε, καὶ τὴν 

αἰΐ 39: ἁρπαγὴν τῶν ὑπαρχόντων ὑμῶν μετὰ χαρᾶς προσεδέξασθε, γινώσκοντες 
Αεῖδν. 
ἀι, εἰ χχὶ. ἔχειν ἐν ἑαυτοῖς κρείττονα ὕπαρξιν ἐν οὐρανοῖς καὶ μένουσαν. 
33}}ἃὖ 

41:1 
Τίπι. νἱ. το ; ]4ς. ἱ. 2. υ Μεῖι. χ. 32. 

35: 
Ἰβεεν, ἢ, " μὴ ἀποβάλητε οὖν τὴν παρρησίαν ὑμῶν, ἥτις ἔχει μισθαποδοσίαν 
ὩΣ 

1 ΤΕ, ἴθ ΜΜΌΞΕΗΚΕΡ, ἀ, ε,, Αεἴδ. ; δέσμιοις ΑὉ" ἔ, νῃᾳ., ϑγταῖς, ορι., Ασπι. 

“ον Βυὲ τεςδ]] ἴδε ἴογπιος ἄδγυβ, ἰπ 
ψὨΐοἢ δες Ὀείπρ ἐπ! ρῃίεπεά γε εηδυγεά 
τους νταβεϊηρ ἢ βυβετίηρβ ", ἀνα- 
μιμ, “᾿ταπχίμὰ γουγβεῖνεβ," 28 ἰῃ 2 Οοζ. 
νι! 15. 8ὅες Νν εἰδίεἰπ᾿ 5 ἐχδιηρίεβ, 'νῆεγε 
ἴδε ρεηίτινε ποῖ (ἢς δοσυδαίϊνα ἔο] ον" [ἢ 6 
νετῦ, δηᾶ Μ. Αὐτεϊΐυ5,ν.31:. τὰς πρό- 
τερον ἧμ. [85 ἰη ΤὨυογά,, νἱ. ο ἐν τῷ 
πρότερον χρόνῳ. ἀαγβ βερατγδι δα ἔγοπὶ 
ἴδε ργεβεηῖ Ὁγ 30π16 σοηβίθγαῦ]ε ἰηΐεγναὶ, 
858 ἷβ ἱπιρ!εὦ ἰη ν. 12. ΤΉΘΥ ἅγε ἔυγίμετ 
ἀεβογιθδεὰ 48 ἐν αἷς φωτισθέντες 
88 ἰῃ νὶἱ, 4; εαυϊνδίεπιϊ ἴο “ τερείνϊηρ ἴῃ 6 
Κηονςεάρφε οὗ τῆς (τυ, νεῖ. 26. [{ ννᾶ8 
τῆς πεῖν Ἰίρῃε ἰπ ΟὨγίβι, δηθὰ ὕροῦ τδεῖγ 
τεϊδιίοπ ἰο Θοά ἂπά ου πεῖς ρσγοβρεςίβ, 
ννῃϊοἢ ἐπαῦῖεἃ ἔπεσι το επάυσε τηυοῇ 
ψτοϑ ηρ οὐ Τοπῆϊοι νυ βυβατίηρβ, 
ἄθλησις ἰπ ἴδε πεχὶ ρεπεγδίίοη οᾶπιε ἴὸ 
τιθῇ “ τηδτίγγάοση," 48 ἰη Μαγί. οΥ 5. 
Ἰσπαΐίμ5, οἴδρ. 4. [Εογ ἴδε γρεηϊτίνα 
ἼΩΝ “ φεγίδπηπα αἀἰϊνιίαγιπι,᾽" Ηος, Εῤῥ., 
'. 5 8.1] νΥηπμαὶ ἴπεθς βυβεγίηρβ Ψψεσε 
ἰ8 ἀεδβογίδεδ ἰῇ τνοὸ οἴδυβεβ, ἴΠῈῪ ὑνεσα 
ῬΑΙΟῪ ἴῃ {πεῖς οὐ Ρεβοηβ, ραγιν ἴῃ 
πεῖς βυπιραῦυ δηά νοϊυπίασυ βῃδγίηρ 
ἐπ τῆς βυβετίηρ οὗ οἴ πεῖβ, τοῦτο μὲν . .. 
θεατριζόμενοι, τοῦτο δὲ κοινωνοὶ ... 
Εοτ δε ἀϊδιτίδυεῖνα ἔοτηγυϊα, “΄ ῥλπὶν," ἀδὼ 
ΦΡΑΓΪγ,᾿᾿ δες δυηάδης ἜἘχδπηρ 65 ἔγότη ἐπ ς 
οἰαδββίςβ ἰπ ννεϊβδιείη. 8ὅεε δβο ΡΙ υἱδγοδ 
Τλενι., ν. 4. ἴτ τῆδυ θὲ τεηάεγεὰ “88 
ΜῈ Ὁγ," “485 Ὀγ. θεατριζόμενοι, 
“ἐπηλᾶε ἃ Ββρεοίδοϊε,᾽" [ὥσπερ ἐπὶ θεάτρον 

ἰγματιζόμενοι, ὙΠεορΉγ., ο7. τ 
Οος. ἐν. ΠΝ ττὰς οἵ ἴῆε ΟΠ τί βείδηβ 
Ψ»ὴ)0 ννεῖε ὌἼχροβεὰ ἴο νὰ θεδβίβ ἱπ ἔπ6 
ΔιῃρδἰΠεδῖγε. 8:ε Βδπδη 8 Σ᾿ Απίδολγίσί, 
ΡΡ. 162 Η., “ΑΔ θαγϑαγίε ἀεβ βυρρίοςβ 
οη δίουϊδ [8 ἀέτίβίοη ". Βυξ ποτε τῇ ννᾶϑ 
ποῖ ὉΥ Ἰΐοπβ δπά Ἰεοραγᾶβ δηὰ υ"]]ὰ Ὀυ118 
1ΠΕΥ ννεῖς διιδοκεά, Ὀυ ὀνειδισμοῖς 
τε καὶ θλίψεσιν, “τερτοᾶοῆεβ δπὰ 
ἀἰπίγεββεβ," “"Ορργοῦγίιίβ εἰ ἐτἰδυϊδιοηί- 
08" (Νυ]ρ.). ὀνειδισμός ἰ5 “τεαιεπὶ 
ἴῃ ΧΧ, δηὰ βενεσαὶ {ἰπ)εβ ἰη ἔπε ρῆσαβε 
λόγοι ὀνειδ. [π τη18 Ερίβεῖε ἴξ οσσυτγβ 
δρϑίῃ ἴῃ χὶ. 26 δηά χιϊϊ. 1:3, δηὰ οὔ τ Ῥεῖ. 
ἷν. 14. ϑότὴς νδο ἢᾶνε ποῖ ἀϊτες εν βυΐ- 
ἐετεὰ ρεγβεουζίοη ἰπ {π68ε ἴοτπιβ βυβεγεά 

ὉΥ βυιηρδίῃν δηᾶ Ὁγ ἰάδεπεγίπρ {Πεπὶ- 
βεῖνεβ τ τπο8ε ἢο εγα ἐχρεγίεποίη 
δυο υὑβᾶρε, τῶν οὕτως ἀναστρε- 
φομένων. ΩΓ ΡΏΪ. τιν. 14. Ἑδιγᾶγ 
τοηάδγβ ννῈ]], κι ν Πο Πἰνεὰ ἴπ (ἢϊ5 σοηάϊ- 
ἄοη οὗ {πίηρβ᾽. [πὶ δι βεπβεὲ {πον 
θεσᾶπιε κοινωνοί ἰδ ἱπηπηεάϊλιεϊ γΥ εχ- 
Ρίαϊπεά; {πον δυτηρδι θεὰ στὰ τῆοβε 
ὙΠῸ ννεῖα ἱπιργίβοπεά δηὰ ννεϊσοσηεά {πε 
νἱοΐεπε βείζυγε οὗ {εἰσ ροββεβδίοπβ. καὶ 
ἀρ, Ὧ8 δἰνναυβ, πιιϑὶ πεῖς ὃς γτεπάεγεὰ 

“ΕῸΣ ἱπάεεά,᾽" “ἴοσ ἰη ρΡοΐπε οὗ ἕδος," 
Ῥτονίης ὑνγ τῆοσς ἀεβηϊϊες ἰηβίδηςεβ παι 
πεν πδὰ Ὀεσοτὴς ραγίδκοσγβ ἢ ἴῃς ρεῖ- 
βεουϊεά. ΤΠΕΥ ἰψνὶ ες ἔοσγ τῆς ιπι- 
Ῥτίβοηεά, 88 ννὰβ ροββί ΌΪΥ αἱϊυάδεὰ τὸ ἱπ 
νὶ. το, ἀηὰ δὲ ἴεν γε ἴῃ χίϊί. 3 Ἄἐχῃοτιεὰ 
81} το ἄο. ΟΛ Μαῖ. χχν. 36, νῃίοῃ ργο- 
Ὀ4ΌΪν ἐογπηεὰ ἃ ἰαγρε [ϑοῖοσ ἰπ ἴῃς ῥγο- 
ἀυςείοη οὗἩἉ ἐπᾶῖ σατα ἴογ ἴῃ6 ρεγβεσυϊεά 
ψ ΠΟ οπασαοιεγίβεά τῆς εαγὶν ΟΒυτοῆ. 
Ὑμεν δαὰ 480 βυβετεὰ τῆς ο88 οἵ ἵπεὶγ 
ξοοάβ. ἁρπαγὴν, {πε νἱοΐεπι δηὰ υὑπ͵υδὲ 
Βείζυγε, ἃ8 ἰπ Μαῖ. χχίιϊ. 25, κε χί. 30. 
ἁρπαγὴ ὑπαρχόντων οζουτβ ἰπ [νυςΐδπ 
δηὰ Ατιεπιϊάοσιβ. ὅ8ες ϑίερμδηυβ. Τῇδιὶ 
ΜὩΐοἢ δηδῦϊεβ ἴπεπὶ ἴο ἰᾶκα οί ΠΥ ἴτε 
1088 οὗ ἐμεῖς ροββεββίοπβ ἰ8 (ἢεῖγ Ἵοη- 
Βοϊουβηθββ (αὶ ἴΠΕῪ πᾶνε ἃ ροβϑεββίοῃ 
νος ἢ ἰ8 θεῖε δηὰ ψῃο σᾶπποὶ δὲ 
ἸΚεη ἀννᾶγ. γινώσκοντες ἔχειν 
ἑαντοὺς [οἱ ὑμᾶς αὐτοὺς). 1 τπε 
ἴσια τεδάϊηρ ἰ ἑαντοῖς ἴπεη {πε πηελπίηρ 
8 δΑβῪ “Κπονίηρ ἴβαὶ γοὺ δᾶνε ἴογ 
γουγδεῖναθ "3. 1 νε τεδά ἑαντοὺς, (ἢ 18 
ΤΏΔΥ τηεδῃ, 85 Ὠανίάβοη, ΜΝ εδβίοοι: δπὰ 
οἴπεῖβ δυρροβε, “ Κηονίηρς ἴμδὶ γου δᾶνε 
γουγδεῖνεβ ἃ δεῖξε ροββεββίοῃ ". Βυϊῖ 
τηϊ8 βεαπηβ ποῖ νεῦν σοηρτυουβ ἢ [πα 
ντίτετ᾽ 5 υϑι4] δὲγ]6. [{ἰ8 τηοτς ΠΠκεὶγ πὶ 
ἴδε ττίξοι υ868 ἴπε εὐ ρῃδες “γου γουγ- 
βεῖνεβ " ἰἱπ οοπίγαβι ἴο ἴποβεὲ ψνῆο πδὰ 
τοῦδεά {πὲπὶ δπὰ ποῦν ροββεββεὰ [δεῖς 
ξοοάβ. 80 νοῦ ϑοάεη. Οτ ἰϊ πιδὺ πιεᾶῃ 
“γε γουγβεῖνεβ" ἴῃ σοπέγαβε ἴο ἴπε ρΡοβ- 
βεβϑίοη ἰΐβεϊζ οὔ νυ ποῦ ἈΠΕ πᾶνε ὕεεη 
ἀερτείνεά, γε γουγδεῖνεβ δοννενεσ βιγίρρεὰ 
οἵ 41] βαγί!ν σοοάβ. 

γες. 35. μὴ ἀποβάλητε οὖν τὴν παρ- 
ρησίαν . . . “Οδβῖ ποῖ Αννᾶγ, ἴῃεη, γουζ 
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μεγάλην. 
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346. “ὑπομονῆς γὰρ ἔχετε χρείαν, ἵνα τὸ θέλημα τοῦ ν τς. χχί. 

Θεοῦ ποιήσαντες, κομίσησθε τὴν ἐπαγγελίαν. 37. “Ἔτι γὰρ μικεν Ἦλιν. ἰϊ. 3, 

ρὸν ὅσον ὅσον, “ὁ ἐρχόμενος ἥξει, καὶ οὐ χρονιεῖ. 48. ὁ δὲ δίκαιος ὁ φῆδις, 
ἐκ πίστεως 1 ζήσεται - καὶ ἐὰν ὑποστείληται, οὐκ εὐδοκεῖ ἡ ψυχή 

1 ]ῃ Β οἵ υχχ μον [0]1ον»5 πιστεως, ἰῃ Α ἴξ [Ο]1ονν8 δικαιος. Β 
: ἴπ ἴῃς ἐεχὲ οἵ Ηθῦγεννβ ΤΊ , οτηϊβ μον ἢ ΕΗ ΚΡ ΚΙΡ, 
15 ἰηβεσῖεά δίϊεσ δικαιος ἰη 9 ΑΗ", ἢ, νᾷ., Ασπι., ΟἹ επ)., τ μάγι. Ορ. ἔσοπι. ἱ. 17, 
Ῥτοῦδῦϊς τεδάϊηρ. 

ἀΠν0 τα. 

ςοπβάεπος, ον ἰξ πᾶ8 ζγεαῖ γεοοζρβηβε 
οὗ τεννατά ". Τῆς οχμογίδιίοη Ὀαρυη ἱπ 
νεσ. 10 8 γαεβυπχθὰ, τ πονν τς δάἀἀεὰ 
ἴοτοε βρείηρσίηρ ἔγομι {πεῖς σαπιλετηῦγαηοα 
οὗ ναὶ {πεν ἥανε αἰτεαὰν επάυγεὰ δπᾶ 
ἔτοπι ἐμεῖς σοπβοίουβπεββ οὗ ἃ σγεᾶΐῖ ροβ- 
βεϑϑίοῃ ἰη πεᾶνθβῆ. Α σεάβοῃ ἴου πο ἀΐϊηρ 
[λβι τῃεὶς οοηῆδεπος [8 πονν ἔουπά ἰπ ἴῃς 
ταβ}} οὗ 80 ἀοίηρ. [τ π48 ρτεδῖ γενγαζά. 
μ ϑεὰ ἴῃ ἰΐ. 2 οἵ τοφυΐτΑ] οὗ 
βίη, Βεῖα δηά ἰῃ χὶ. λό οἵ τενασά. Οὐ. 
ΟἸεη. αὐ Οογ. 6, γέρας γενναῖον, ἀπὰ 
νι βάοπι ἰϊ. 5. Ὑπετζείοσς, μὴ ἀπο- 
βάλητε, ἄο ποῖ ἴῆγονν ἴἴ ἀννᾶν 884 νουτῃ- 
ε88 [πη ρ γοὺ ἢᾶνε πο ἔυτῖῃες πεεά οἵ. 
Κειδίπ τ, ὑπομονῆς γὰρ ἔχετε χρείαν, 
“ἴοσ γε ᾶνε πεςὰ οἵ εηάυγδηςς,᾽" οἵ τηδΐη- 
ταἰηΐπρ γουγς Βορεῖῃ! οοπβάεποε ἴο ἴδπε 
επά υπᾶεν 411 οἰγουπιβίδηςεβ. Ὑπουϊ 
ἐπάυγαπος πε ργοπηῖβε ὙΠ οἢ βεουτεβ (Ὁ 
ἴῆεπι ἴἢς εηάυτίηρ Ροββεββίοῃ Ἵδηποῖ ὈῈ 
εὐ)ογεά, ἔοτ Ὀείογε επίεγίηρ Ὡροπ ἴδ βη- 
)ογτηεπῖ, {πε ννῃο]ε νυν} οἱ αοάἀ σοποετγη- 
ἴῃ ἴπεῖὴ τηυδὲ ὃς ἄοπε δπὰ ογπε. ἵνα 
τὸ θέλημα τ. θεοῦ ποιήσαντες κομίσησθε 
τὴν ἐπαγγελίαν, Ὠανίάβϑοη πὰ Υν εἰβ8 
ἄξτεε ἴῃ {πιπκίηρ τπᾶὶ “της νἹἹ}} οὐ αοά 
18 Ηἰ8 νν1}1} τῇδε ἔμεν βῃοιυ!ὰ Βοϊὰ ἔδϑι τπεὶγ 
οοπῆάεηςε ". Βδίπεγ, (μα δοοερέηρ 41] 
Ρείναιίοη, 48 ἘΠΕ οηςς ἀϊὰ (νεῖ. 32) ἀπά 
τεοορηίβιηρ 411 τπον ννεῖε οδιϊεὰ τὸ εη- 
ἄυτε 48 αοἀ᾽β νν1}] ςοησετηίηρ τΠεπι, [ΠΕ 
8ῃουϊὰ (ἢ εηἄυτε ἴο (πες επὰ (οὐ, ἰἰ1. 6) 
δηὰ 80 γτεςεῖνα ἴῃς ργογπηϊβεά γοοά (ἐπαγ- 
γελία -- ἴῃς τῃϊηρ᾽ ῥγοπλίβεά 88 ἴῃ νὶ. 12, 
15). κομίσησθε, ἴῃς νετῦ ρΡΓΟΡΕΙΙΥ πιεδηβ 
10 ΑΓ ΟΗ͂ οὐ ἴο τεζονεσ ννῆδι ἰ8 οὔ ς᾽ 8 
ον. 8ὅ6ε6ε Μδῖ. χχν. 27; 2 Ὅοσ. ν. 1όο; 
Ηξεῦ. χὶ, 13, 190,39. Απὰ (δεῖς δηΐγαᾶπος 
οὐ ἴδε τειναγὰ οὗ ἐπεὶγ επάυγδηςε νν}]] ποῖ 
Ἰοαξ ὃε ἀεϊαγεά ἔτι γὰρ μικρὸν 
ὅσον ὅσον... .. “ον γεῖ ἃ [ἰε|ε-- 
ἃ νΕΤῪ {{π||6--ν 6 δηὰ Ης ἐπὶ οοπιειῃ 
1 ᾶνε οοπς δηὰ υν1}] ποῖ ἀεῖδυ." 
[“Ε5 ἰδὲ ποοῦ εἰη ΚΙείπεβ, ννῖς βεῦσ, για 
βοῦς ΚΙείη " (ὙΝ εἰ88), “πόοῦ εἰπε ΚΙεἰπα 
Ζεῖς, Καπ2Ζ ΚΙ είη" (νγεϊΖβάοκετ). “Αά- 
ἢυς επὶπὶ τηοάϊουπλ δΑἱϊᾳυδητυϊυπ 
(νυ! 6}. “ἜἘοτ γεῖ ἃ {{π||ι---ανὲς 80 {1{||6 
-ον δῆς " (Ηαγπιδη)], Τῆς ρῆτγαβα μικ- 

χνῖϊ!. 8; 
Ἐοηι. ἱ. 
17; σαὶ 

ἀπ στ; τ Ρϑῖοῦ ἱ. 6, εἰ γ. τὸ; 2 Ῥεῖες ἢ. 8. 

ἵνα8 ἴῃς πόσα 

ἀπ 

ρὸν ὅσον ὅσον ἰβ8 Τουπὰ πη 138. χχνὶ. 20, 
“60, τῇ Ῥεορίε ... δίάε τὔγϑβε! γὸγ α 
υενν {εξϊδ, τ}} τὴς ἱπάϊρπαξλίου Ὅς ονετ- 
Ῥαβε". ὙΤῇε ἄουδίε ὅσον ἰβ5 ἰουπά ἰῃ 
Ατβίορῃ. ἡγγαςῤβ, 213, νῆεγε δοννενεῖ 
Εορετβ τὨίη κα ἴπς ἀρ! οδίίοη ἀπε ἴο ἴδε 
ἁἀγονβίπεββ οἵ πε βδρεᾶκεσ. [ω16γα!] ἰς 
τοοδπ8 “Δ [{π||, μον νΈσυ, ἢονν νεγΥ ".. 
ΤΒῈ ζΟ] ον νογὰβ ἔγοπὶ ὁ ἐρχόμενος 
ἴο ἐν αὐτῷ δῖε ἔτοτῃ Ηδῦ. ἰΐ. 3-4, ΜΠ 
βοζὴς βἰΐρῃις δἰτεγαϊίοηβ, [ἢ 8 δζίοὶς Ὀεΐηρ 
ἰηδεγιεά δείοτε ἐρχόμενος, οὐ μὴ χρονίσῃ 
ἰπβίεδὰ οὐ τε 1ε88 ἔογοὶδ]α ννοσάβ ἴῃ 
Ηεῦτσγεννβ, δηὰ ἴδε ὑνοὸ οἶδιιβε8 οἵ νεῖ. 4 
δεΐης δηβροβεά. [π Ηδθακκυκ ἴῃς οου- 
ἀϊείοπβ δῖε δἰπιΐασ. Οοὐβ ρεορίε ἃγε 
ςτυβῃεα ἀπᾶάετ ονεγν πεϊτηίηρ οὐἀ8. Απά 
πε φυεδβείοη ννἢ νος ΗΔΌΔΚΚΟΚ ορεηβ 
Ὧῖ8. Ῥγορῆεου ἰ8 ἕως τίνος κεκράξομαι 
καὶ οὐ μὴ εἰσακούσεις; ΤΙε Τιοτὰ 88- 
Βυγεβ Πίσῃ πὶ ἀε] ΓΙνεγάησς νν}}} σοσης δπά 
ὙΠ ποῖ ἀεῖαγ. ΒΥ τηβεγιίίηρ ἴῃς ἀγίϊοϊς, 
τῆς ντίϊες οἵ Ηδεῦτενβ ἰάδπεῆεβ ἴπε ἀε- 
Ἰίνετες 8 ἴῇς Μεβδίδῃ, “πε οοπιίησ 
Οης". Ο Μαδι. χί. 3; [κὐκὲ νἱϊ. το; 10. 
νὶ. 14. ὁ δὲ δίκαιος. . . . “Απάτῆς 
7πδὲ 5Π4}1 ἴνε Ὺ τΑἰ τ," ἑ.6., 8[}4}} βυγνίνα 
ἴπεβε του δίουβ εἰπιε8 ὉῪ δεϊενίηρ ἴπδὲ 
πε Ιμοτὰ ἰβ δἱ παπὰ. Οὐ 48. ν. 7:0. 
καὶ ἐὰν ὑποστείληται, “δηά {πε 
νἱτπάγανν Ὠἰπιβο ἢ" οὐ “ Βαγίη ς᾽. ὙΠῈ 
νετῦ, 48 Κυρίε βῆονβ, πιεᾶπβ ἴο βῆσγίπκ 
ἴῃ ἔεας, ἀπά τιἱ ἰβ ἐπ υδεά ἰῃ ΘΔ]. ἰἱ, 12. 
τ 'ἴ8 τῆς εν ορροβίίε οὗ παρ, 
Αςοοτάϊηρῖν τἴ 15 Ἐποσου Ὦ]Ὑ ἀϊδρβδβίηρ 
το αοἅἄ, Ψῆοβε ρύγροβε ἰξ 18 ἴὸ Ὀσίπρ πε κ 
το Ηἰπηθεῖ ἱπ σοηβάεπε πορε. Βαϊ τῃς 
ἰάδα τμδὶ δὴν οὗ ἴτε “ Ηεῦτγενν " σδῃ ὃδ6 
πῃ 80 ἱποπηίπουβ δὰ ἀδηρεγοιβ ἃ ροϑβί- 
του 18 δὲ οπος τερυάίδιεᾶ, ἡμεῖς δὲ 
“Βυῖ 25 ἔογ υβ ψὲ γε ποῖ οἵ ἔῇοβε ψῇοὸ 
ΒὨτίηκ (Πτεγα ἢν οὗ βῃγίη Κίπρ) το ρεσχάϊιῖοπ 
Ὀυξ οὗ ἔλίτἢ το ἴπε ψαϊπίηρ οὗ [με δοιὰ] ". 
Τῆδὶ ἰβ, νγε ἅττα ποῖ οπαγδοϊογίβεά Ὁγ ἃ 
εἰηγά αραπδοηγηθης οὗ οὖζ Τοοηπέεββίοῃ 
(νεῖ. 23) δηὰ οοπῆδεπος. Οὐ τ Τεβδ. 
ν. 5. Ννῇδιὶ βυςῇ εἰπιίάτγ Ιεαάβ το (εἰς 
ἀπώλειαν, ο΄. Αςἰ5. νἱϊ. 20 ; Εοπι. ἰχ. 22) 
ἰδ Πορεῖεββ ρεγάϊείου. Ολ Μ. Αὐυτεϊϊυ5 
οη ἴῃε δραπέτης, χ. 25. ὁ φοβούμενος 

..9.96 
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μου ἐν αὐτῷ." 30. Ἡμεῖς δὲ οὐκ ἐσμὲν ὑποστολῆς εἰς ἀπώλειαν, 
ὁ Βοσι. νἱ!. ἀλλὰ πίστεως εἰς περιποίησιν ψυχῆς. 

:40ος. 
ἷν 1:8. 

4. Βυῖὲ νε ἅτε οὗ ἔδιτἢ νῃοβα 
εηά ἰδ περιποίησις ὑνχῆς τὰς δςο- 
υἱδίτἰοπ οἱ ομε᾽β δου]. ΜΔ εσΥ δίῃ} ἰ8 
κε χχὶ. 109, “ΒΥ γοὺς δπάυταπος νη 

γοὺς βουἷ8". ὅεὲε αἷδο [Δπ|εδ ν. 20, δηὰ 
1 ὙΠεβδ. ν. 9. [κὸ οὐγ ψνογά “ δοαιυϊδὶ- 
τίοπ " περιποίησις δοτηείϊτηεΒ ΠΊ6Δη8 ἴῃ 6 
δοαυϊτίηρ 88 1π Τῆεδδ. ν. ο8πη4 2 ΤΠεδδ. 
ἴδ. χ4; βοπιεῦτηεβ ἴπε τπΐηρ δοαυϊτεά, 88 
ἴῃ Ἐρῆδ. ἱ. 14. [1 Ἰβοοζαῖεβ, δπά Ἐρ., 
οοουγε ἴῃς ἐχργεββίοη διὰ τὸ περιποιῆσαι 
τὴν αὐτοῦ ψνχήν (ΥΥ εἰβεεἰ)]. 

ΟΗΑρβϑ. ΧΙ. 1-Χ|1. 3. Τῆδι πε 
Ἡεδτεννβ ΓΩΔῪ 8111] ξυγίπεγ θε ἐποουγαρεὰ 
ἴο ρεΐβενεσε ἱπ τηδιηϊδίηίηρ (ἢ τς 
ντίτεσ Ἔχῃιδὶ8 θὰ ἀείδι! ἰϊ8 νἱοϊοτίε8 ἴῃ 
ἴδε ρμᾶβὲ Ὠίβδίοσνυ οὗ τῃεὶς ρεορίς δηὰ 
Ἐβρδοίδιν ἐπ ἴ86 [ἰε οὗ {πα (τ. 
ϑέγασῖ, 44-50.) 

γεν. 1. Ἔστιν δὲ πίστις ἐλπ- 
ιἰζομένων ὑπόστασις. . . “Νον 
[ἈΠ ἰβ ἀββυγαπος οὐ τπίηρβ πορδά ἴογ, 
Ριοοῦ [πιδπίεβίδιοη) οὐ τπϊηρβ ποὶ 
δεεη". ἍΠεη ἔστι εἰαπάβ ἢἤσβι ἰῃ ἃ 
βεηίδηςς ἴδ δοπηεῖπιεβ πλεδῃ8 “ἴπετε εχ- 
ἰδῖβ," 88 ἰῃ [οῆπν. 2; σ᾿ Οοσ. χν. 44. Βυῖ 
ἴε Βαβ ποῖ πεοεββδιϊ δηὰ δίνναυβ τ] 8 
εἰσηίβοαπος, οὐ, τ Τίπι. νἱ. 6; [νυἕα νἱῖ!. 
τα; ΝΝβάοπι νἱῖ. σ. ὙΠεγε ἰ8 ᾿μεγθίοτα 
ΠΟ πεεά το ρίδος ἃ ᾿οπηπὶᾶ δἵϊες πίστις 
88 βοπῆς πᾶνε ἄοπε. Τῆς ννογάβ ἀεβογίδε 
ψ παι Αι 18, αἰ πουρῇ ποῖ ἃ διτος ἀςβηὶ- 
ὕοη. “Ἶοηρε [ἈΠ ππίὰγ, αὶ }υδέασῃ δά οὶ 
ἀεῆπίείοπεπι δὶς ροηὶ εχίβιϊτιδηξ : ἤδαις 
επίπλ ἢϊς ἀε τοῖα βάεϊ παΐυγα ἀϊδββεσγι 
Αροβίοϊυβ, βεὰ ραεῖεπι εἰερίι δὺο Ἰηβε το 
οοπρτυεδηΐεπι, παρε αυοά ουτὴ ρδιϊεπιὶα 
δεπΊρε ςοη)πηςία εἰ" (Οαἰνίη). ὑπό- 
στασις, ᾿ἰτετΑ} Υ ἐουπάδιϊου, {πὲ νΠίο ἢ 
βίδπιάβ ὑπάεσ; πεῆςς, ἴδε ρτουπὰ οὐ 
ΨΜΏΪοἢ οτς Ὀυΐϊἀβ ἃ Ὦορε, παίυσα!ν ρἰϊά- 
ἴπρ ἱπῖο ἔπε πηεδηΐηρ “ δβδυγϑηςς,᾽" “ ζοῆ- 
Βάδηςε,᾽" 48 ἴῃ ἰϊ. χᾳ; 2 Οος. ἰχ. 4, χὶ. 17; 
Ευκῃ ἱ. 12; ΡΒ. χχχίχ. 7, ἡ ὑπόστασίς 

παρὰ σοί ἐστιν. “Ἔλεγχος τερι- 
Αγ τηεᾶῃβ “Ῥγοοῦ". ὅ:ε Πεπιοβίμεηεβ, 
ῥξεονι " πα νω Αρέ. Απάγοϊίοη, Ρ. 6οο, 

εγχος, ἂν εἴπῃ τις καὶ τἀληθὲς 
ὁμοῦ δείξῃ. [{ 8εεπ)8 πενοσ ἴο Ὀε υϑεὰ 
ἐπ ἃ βυδ᾽εσϊίνε βΒεπβε ἴοσ “ Ἴςοηνϊοιίοη,᾽" 
“ὁ Ρασβιυδβίοη "᾿; ΔΙ ΕΠΟῸ ἢ εγα {Π18 τηεδη- 
ἱπρ νου!ὰ 5υΐξ τῆς οοπίεχὶ δηᾶ ἢ88 Ῥεθπ 
δἀορίεά ὈΥ πιᾶπν. ΤῸ βὰν ν τ ΟΝ εἰδβ 
ταὶ τῆς 5δυδ)εςιίνε πιεδηΐπρ ρνδσέ ὃε 
εἰνεη το τῆς ψογά ἐμαὶ ἴξ τηλὺ οοττεβροηά 
στ ὑπόστασις ἰ8 ἴο νντῖϊε ἴπε Ἐριδιϊς, 
ποῖ ἴο ἱπίεγρτγεῖ ἰϊ. ὙΒεορῆῃγϊαςς ταπάεγβ 

ΧΙ. 1. "ἜΣΤΙ δὲ πίστις ἐλπιζομένων ὑπόστασις, πραγμάτων 

πε οἷαυδε φανέ ς ἀδήλων πραγ- 
μάτων. Ἑδίτἢ ἰδ τπδὲ  Πἰςἢ ἐπαῦ]εβ υ ἴο 
ττεδῖ 25 γε] ἴπε τπίηρβ ἴπδὶ ὅστε ὑπδεεῃ. 
δίς ρῖνεβ ἃ ἀϊβετεηι πιεδηΐπρ ἴο Ὀοῖα 
οἰδυδεβ: “ ἘΔΠΉ 18 πε ρτουπά οὗ ταϊηρ8 
Βορεά ἴοσ, ἐ.6., ἰγυϑβὲ 'π Οοά, ος (πε οοη- 
νἱοτίοη τῆδι Οοά 18 ξοοά ἀπά ἴηι Ης ν}} 
Ῥεζίοῃ Ηἰβ ῥγοπγΐίβεδ, ἰδ (ῃς ρτουπὰ 
ἴος ςοηδάεπι πορε ἴπᾶϊ ἴῃς πίπρδ δορεά 
ἴον ΨΙ] σοπῆε ἴο ρᾶξ8. . ... ἴγυδβὲ ἰπ 
Οοά ξυγηΐβῃδβ ἰο {πε πλϊπὰ ψΒϊοἢ Πᾶ5 ἰξ 
ἃ οἰεαγ ὑγοοῦ {παῖ {πιηρ8 ἴὸ ψν βίος! σοά 
δᾶ8 ἰεβεϊβεὰ εχίβῖ, που ρὮ ἸΠῈῪ ἅτε ποῖ 
ν᾽ Ὁ]6 τὸ ἴπε βεῆβεβ." Τῆς νοσάβ ἴῃ 8 
Ὀεοοτῆς 4 ἀεβηϊτίοη οὗ ννῆδι ἐδ ἢ ἄοεδ, 
ποῖ οὔ Ψψ δι ἰξ 18. ϑυθδιδητδ!}ν ἴῃς 
Ψοσὰβ πε (μδὶ δι ρίνεβ ἴο τπίηρδ 
Ταΐυσα,  ὨΪΓΏ 25 γεῖ ΔῈ ΟἿΪἹῪ Βορεά ἔοσ, 
811 τὴς το ν οὗ ἀοῖυδ] ργεβεπὶ εχίβίεποε ; 
δπὰ ἱσγεβ ΒΕ ΟΙΥ οοηνίποςβ υ8 οὗ ἴῃς τε} 
οὗ {πίπρβ ὑπβεεη ἂἀπὰ ὑσίηρε 8 ἰηῖο {πεῖς 
Ῥγεβεηοε. Ταίπρβ ἔυΐυτε δηὰ ιπΐηρ8 
Ὀπδεεη τησδὶ Ὀεζοσης Τετίδί πίε ἴο ἴδε 
ταϊπὰ {{ ἃ Ῥαϊδληςεά [πὸ ἰδ ἴο δε [ἱνεὰ. 
Ἑαϊ πηοάϊαπρ Ὀεΐνεεη τηδη ἀπά (ἢς 
ΒυΡετβεηδίίς ἰδ ἴῃς Εββεπίδὶ ᾿ἰπκ Ὀε- 
Ὀνδαη Πἰπηδεῖ ἀπὰ αοά, ““ οσ ἰπ ἰξ ἴδὰγ τῇς 
ὀρ γοιεὐμφενο οἵ με ἐς οἵ οἰά,᾽" τ 
ταύτῃ ὲ ρ ν οἱ πρεσβύ- 
τεροι. παι ἴδ. τ γα οη ἴδε στουπὰ οὗ 
{πεῖς ροββεβδίηρ ἰδίῃ ἰμδὲ τῆς ἀϊδβιίη- 
ξυϊδιεά τηεπ οἵ τῆε ΟΟΤ. τερεϊνεὰ τς 
οοτησηεπάδιϊοπ οἱ αοά, θείηρ ἱπηπιογίδὶ- 
ἰεδὰ ἰῃ ϑογίρίασε. [1 ταϊρμϊ δἰτηοδὲ ὃς 
τεηάεγεὰ ““ Ὁγ ἐδ οὗ (Πὶδ κίπα,᾿" δηβννοσ- 
ἱπρ ἴο τοῖβ ἀδβοσρείοθ. ἐν ταύτῃ Βᾶ5 δη 
εχδοῖ εἰ ἰῃ σ Τίπι. ν. το, ἴε νυἱάονν 
ὙΠΟ 18 ἴο δες ἩΣ οῃ πε ΟΒυσο ἢ 
τερίδίεσ τησϑὲ Ὀε ἐν ἔργοις καλοῖς - 
τυρονμένη, νν6]]-τεροτίοὰ οὗ οἡ ἴδε ὰς 
οὗ βοοὰ ψοσκβ. οἷ πρεσβύτεροι, 
ἴῆοβς οὗ ραϑὶ βεπείδίοηβ, πιεη οἱ ἴπ6 
ΟΟΤ. ὕπιεβ; δ Ραρίδβ [Ευεεῦ., Η.Ε., 
ἰΐν 39] υδεδ τῆς ἴση ἴο ἀεποῖς ἴδε 
“Ἐδίπεῖβ οὗ ἴε ΟΠυτοῦ " Ὀεϊοπρὶηρ ἴο 
ἴδε ρεπεγδιίίοη ργεοεςάϊηρ ἢἷβ ον. ἥμε 
ἰάδθα ἴῃαὶ (ἈΠ 18 τπᾶὶ νος αοὰ ἤπάβ 
Ῥίεδβυσε ἰῃ (χ. 38) δηὰ 15 [δι τυ δίοἢ πὰ ν 
υπίϊεβ ἴο αοά υηάετ ἴῃς οἷά ἀϊδρεπβαϊίοηβ 
88 ΨΜΕΙΙ 485 υπάδγ ἴῃς πεν ἰβ ἃ Ρδυ]ηα 
τπουρδε, Οδὶ. 111..6. ὙΠΐΒ ραπεγαὶ βἰδῖε- 
τηεξηΐ οἵ νεΐσ. 2 ἰ8 Ἔεχῃί δίιοὰ ἱπ ἀείδι! ἰπ ἴδ Ὲ 
ταπιδίπάες οἵ ἴῃς ομαρίεγ; δαῖ ἔτει {πε 
ντίϊει βῆοννβ ἴπε ἐχοείϊεπος οὐ ἐδιτῃ ἱπ 
18ῖ8, τμδῖ ἰξ 15 Ὁγ ἰξ τὩδε ννε τεοορηΐβε ἴδδὲ 
ἴδετε ἰβ ἢ ὑπβεθη ψνοσὶ ἃ ἀπά παῖ ουἱ οὗ 
τοίη ρ8 ἀπβϑδη 118 νίβί 016 ποσὶ ἃ Ὧ85 ἌΚκαα 



ΧΙ. 4... 

ἔλεγχος οὐ βλεπομένων. 

βύτεροι. 3. " Πίστει νοοῦμεν κατηρτίσθαι τοὺς αἰῶνας ῥήματι Θεοῦ, 
εἰς τὸ μὴ ἐκ φαινομένων τὰ βλεπόμενα 1 γεγονέναι. 
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2. ἐν ταύτῃ γὰρ ἐμαρτυρήθησαν οἱ πρεσ- ὃ αεη. ἱν τὶ 
Ῥεχχχίϊὶ. 
ο Εοαι. 

.17: 2 
4. " Πίστει Ρέιετ ἡ. 

πλείονα θυσίαν ᾿Αβελ παρὰ Κάϊν προσήνεγκε τῷ Θεῷ, δι᾽ ἧς ἐμαρ- ς ζ|!, 24; 
σεη. ἱν. τυρήθη εἶναι δίκαιος, μαρτυροῦντος ἐπὶ τοῖς δώροις αὐτοῦ τοῦ Θεοῦ“ ,, τὸ; 

1 τὸ βλεπομενον ἴῃ ΝΑῸ ἜῬΡ, 17, ἅ, ε, Οορί,, Αεἴῃ,; ΤΕ. ἴπ ΘΕ "ΚΙ, ἢ, νξ.» 
ΘΎΤοισ, Αστῃ. 

τίβε. Τμὶβ τάδα ἰβ βυρεβίε τὸ Ἀἰπὶ Ὀε- 
οάυδε ἴθ εγςε ἰδ οὐ Οἐνεϑὲς ἔγοτλ ὑν Ὡς ἢ 
δε ου118 τῆς βυσσεεάϊηρ ἐχϑτηρὶεβ δηὰ ἴξ 18 
πδίυγα! ἴθδι μὲ ββου!ὰ θερίῃ δὶ τῆς δ6- 
εἰππίπζ. “ Βείΐογε Ἔεχῃί δίκη μονν ἔϑτῃ ἰβ 
τε ρῥσίποίρί ε τἢδι τὰ 68 τπ6 116 οὗ πηδπ ἴῃ 
τεϊδοη ἰο αοά, ἄοννη τὨσουρῇ 411} Πίβίογυ, 
88 ἰξ ἴδ τταπβδοῖθά οὐ ἴπε βίαρε οὗ [πε 
ψΜοσὶά, [86 δυΐδος βῇοννβ δον [8 δβίᾶρε 
᾿ἴ86 1 18 ὑσουρῆι ἱπίο οοηπεοςοη νη Οοά 
ἘῪ δῃ δεῖ οὗ ἔδιἢ " (Πανίάδοη). ΒΥ ἕαϊ 
νε ρΡοτοείνε, νυ της πιδηίδ] ἐγα νοοῦμεν, 
ζ΄. Ἔοπι. 1. 20, ἔπαῖ τῆς ννοτ ἀβ (αἰῶνας, ο΄. 
'.. 2; ἴδε νἱδίδς ννοτ!ὰ εχίβαηρ ἰῃ εἰπῆς, 
ἴῃς τεγρογασυ τηδηϊεβίδείοη οὗ [Π6 ὑπβεεπ 
᾽8 τηδδηΐ, 86Ὲ ἷ. το, σσ) ἢανε Ὀδεη ἐταπιδά 
(κατηρτίσθαι, 48 ἰῃ χ. 5, σῶμα δὲ κατ- 
Ἡρτ' μοι. ἴπ χίϊϊ. 21 καταρτίσαι 
ὑμᾶς, ““ρεγίεοι γου" ἃ8 ἰῃ [κα νἱ, 40; 
2 ΟὐοΥ. χίϊι. 11; σ᾿ ὙΠεβδ. ἰϊ. το Τῆς 
ΜΟσὰ 8 ρεῆαρβ υδεὰ ἱπ ἴΠ6 ργεβεηῖ σοη- 
πεςέοη ἴο βυρζρεδβὶ ποῖ ἃ Ῥᾶγε οδ]ηρ ἱπίο 
εχίβίεηςς, Ὀυϊ ἃ 'ννῖβε δάδριδιίοη οἵ ραγί ἴο 
Ραγί δπὰ οὔτπε ψῃοῖς ἴο ἰζβ ρυγροβε) ὉΥῪ 
(οὐ νοτάὰ, ῥήματι θεοῦ. ΤΠ ἰ8 
τπὸ ρετγοερείοη οὗ ΑΝ ΤΠε ψοχγὰ οἵ σοά 
ἰ8 Δῃ ἰηνι δ 0]6 ἔογος υνῃϊο ἢ ολπηοί Ὀ6 ρεῖ- 
οεἰνεά Ὁγ Βεηβεὲ. Τῆς ρτεᾶϊ ροννεῖ ΜὨϊοὮ 
1168 δὲ ἰλς βουγος οἵ 811 τῃδὶ 18 ἄοεβ ποῖ 
1186 1} σοπης ἱπίο οὐβεγνδίίοη ; 'ννῈ ρεζοεῖνα 
ἷξ ΟὨΪΥ ὉΥ δι νΒί ἢ ἰβ (ναγ. 1) “τδα 
ενϊάεδποα οἵ {πίπρβ ποῖ βεδη". Τῆς τϑβυϊ 
οἵ τῃ18 οτεδίίοη ὉΥ δὴ υὑπβδεη ἴοσγος, [πα 
νογὰ οἵ αοά, ἰΒ (πὶ ““Ψ δαὶ ἰβδ βεεῃ ἢᾶβ 
ποῖ Τφοπς ἱπῖίο δείῃρ ουὔξ οἱ τ{πΐπρδ νυνὶ ἢ 
ἄρρεῶγ". εἰς τὸ . . -. γεγονέναι. 
εἰς τὸ ν»Ἱἢ ἱπβηϊανα, σΟΠΙΠΊΟΙΪΥ υϑοά ἴο 
ἜΧργαδβ ρύγροβα, ἰδ βοπηθιμηεβ 88 Πέτα 
υδεὰ ἴο ἜΧρτεβ8 τεβυ]ῖ, ἀηὰ ννὰ τηᾶν ἰερίεί- 
ΤΑΔΊΕΙΥ ἰταπϑίαιϊς “80 ἰμδὶ ννῆδὶ ἰ8 βεδῆ, 
εἰς." ΟΥ̓ 1υκὸ ν. 17; ἔσῃ. χίΐ. 3; 2 (οσ. 
ν, 6; Οαἱ. 111. 17; 1 ὕὙῃεββ8. ᾿ἷ. σ6. ΟΛ 
Βυτίοη, Μ. απάὰ Τ., 411. μὴ ἐκ φαι- 

ων; ἴῃς Ψ υἱραῖα γεηοσβ "’ οχ ἰηνίβιὉ111- 
Ὀυ8,᾽ δηὰ [δε ΟΙὰ 1,δεΐῃ “οχ πο Ἄρρϑγ- 
δητθυθ" Βανίπρ ΔρρΆσοπΕν τεδά ἐκ μὴ 
φαιν. τὸ βλεπόμενον ἴδε 5ἰηριυΐας 
ἴῃ ρίδοε οὗ ἴδε ρίυγαὶ οὗ ΤΕ. δπὰ Νυἱρδίς, 
Ῥτεβθηῖβ 81] δταα νἱδὶῦ!ε 48 υηϊϊν. 
Ἠαᾷ τῃε νἱδ:0]ς ννοσ! ἃ Ῥεεη ἐοσπιχεὰ ουΐ οὗ 

ΝΟΙ,. ἵν. 

τηδίοσίαῖβ ΠΟ ὑγετα δυῦ)θοι ἴο ΒυπΊδη 
οὐβεγνδιίοη, ἵπεῖς τνουἹὰ Ὦδλνε ὕδεη πὸ 
τοοῦλ ἴοσ ἔφ. ϑοίεηςα οουἹὰ ἢδνε ᾿τασ θὰ 
ἰξ ἴο ἰΐβ οτρίπ. Ἐνοϊυτίοῃ ΟἾΥ ῥυδβῖεβ 
ἴῃς διδιεσηεηΐ ἃ βίαρε ὕδςκ. ὙτΤεΊα ἰδ 51}}1 
ἂῃ ὑπβέδῃ ἔοσοα τ ἀοεὰ ποῖ βυδηῖ 
᾿ϊ8ε 1 τὸ ἱπλθηΐδὶ βοίεηςς, ἀπά τῆδι ἰβ 
ἴδε οὐήεςι οὗ ἔαϊἢ. Τὸ βπά ἱπ τηϊβ νετβα 
δηῃ δἰ! υβίοη ἴο ἴπ6 πουπγεπδὶ δηὰ ρἤεη- 
οπιδηδὶ ννοτ  ἀβ υνουἹά Ὀς ἔδηςϊξα!. 

νει. 4. πίστει πλείονα θυσ- 
ί(αν. . .. “ΒΥ (ἢ Αδεὶ οὔετεά τὸ 
αοά 4 πιοῖὲ δάβηιιδις βδοσίῆος ἵπδῃ 
Οαΐη." πλείονα [{1εγᾺ}ῚῪ ““τηοτο," δυῖ 
[τεαυεηον υδεά ἴο Θχργεββ “ Πίρθεῦ ἴῃ 
νδῖτε ᾿ “ βτεδίεσ ἴῃ ννοσίη," 28 ἰπ Μᾶδῖ. χίϊ. 
41,42. πλεῖον ᾿Ιωνᾶ ὧδε, [κα χίϊ. 23; 
Εεν. ἰΐ. το. Τοδδβ ἴῃς υνυεϊξετ πιεᾶπ ἴμδὲ 
[Αἰ ῥτοσηριοὰ Αὔδεὶ ἰἴο πρᾶκε ἃ τίσμοῖ 
βϑογίῆος, ογ ἴπαὶ ἰξ ννᾶβ τίομεγ θεοδυδβα 
οἤετιεά ἴῃ 2} Μδην ἱπιεγργεῖεγβ ρσε- 
ἔες τῆς ἔογπιοες δἰϊεγηδενα; [“ Πεσ ρτὄββεσε 
νετσὶ βείπεβ Ορέεγβ συμῖς διῇ ἄεπὶ Οἰδυ- 
Ῥεη, ἄἀες Ηεγζεπββίηρανε, ἀΐε ἰπη ἀδε 
Βεβίς ἀεὶ Ηδεγάθ δ δεη [1688 " (ΚΌΡεΙ).} 
δηὰ τπ6 οβοίος οὗ ἴπῈὸ ᾿νογτά πλείονα ἰ5 
ςαγιδ ΠΥ ἴῃ ἔδνουγ οὗ ἐδῖ8 ἱπιετργεϊδιίοη. 
δι᾽ ἧς ἐμαρτνρήθη .... “τπτουρῇ 
ὙΠΟ ες ννὰβ οογβϑα [ος διϊεβιθὰ] 48 
τὶρῃίεουβ". [Ιἐ ἰβ αυεβίοποά νῃεῖπεσ ἧς 
ἰ8 ἴδε τεϊδιίνα οὗ ίαν οἐ οὗ πίστει. 
ΤΠΘ ϑβυςοεεάϊηρ οἴδυθε νυ ἢ βίδῖεβ τ 6 
ουηὰ οὗ ἴῃς διϊεβιδύοη, ἐπὶ τ. δώροις, 
ἰεἰεγηπ 68 [μὲ ἰἰ τε ἰο θυσίαν. αοά 

ὕοτα υγιμεββ ἐπὶ τοῖς δώροις αὐτοῦ, 
ΜὮΙΟΝ ἰ8 ἐχρίαἰηςὰ ἴῃ Οαπεβίβ ἵν. 4 ψ Ώεσα 
ἰξ βᾶγβ ἐπεῖδεν ὁ θεὸς ἐπι τΑβεὶ καὶ ἐπὶ 
τοῖς δώροις αὐτοῦ. Οοὰ ἰοοκεά ανουτ- 
ΔΌΪΥ οὐ ΑΒεὶ δπὰ οἡ δἷβ σίἤβ. Ηον τδΐῖβ 
ξανουζδῦϊε τεσερείοη οὗ Πἰβ οβετίηρ ννᾶ8 
ἱπείπηδιεὰ το Αδεὶ νὲ ἅτ ποῖ ἰοϊὰ ; δὰϊ 

τὴϊ5. τεβεϊ που Αδαεὶ τνᾶβ ργσοηουποοὰ 
δίκαιος, ποῖ “)υδίβεα " ἴῃ (ς Ρδυϊπε 
86η586 Ῥαϊ ἰπ ἴῃς ρεπογαὶ βεηβε “ἃ γί ρῃίθουβ 
ΤΑΔΕ; δδ ἰῃ Μδί. χχίϊί, 35 ἀπὸ τοῦ 
αἵματος ᾿Αβελ τοῦ δικαίον. Βαϊ (8 ἰδ 
Ὡοῖ 41} ἰῆδὶ ἐλ ἀϊὰ ἔος Αδεὶϊ, ἔος καὶ 
δι᾽ αὐτῆς ἀποθανὼν ἔτι λαλεῖ, 
“δῃηᾶ [πγουσῇ (ἢ6 βᾶπιε Βα, τπουρῇ ἀερά, 
γεῖ βρεβῖκβ,᾽" ἐ.6., ΒΡῈ ΚΒ ποιν τ πδιδηδίηρ 

23 
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ἫΝ καὶ δι᾽ αὐτῆς ἀποθανὼν ἔτι λαλεῖται. ς. Ἅ Πίστει ᾿Ενὼχ μετετέθη 
τῆν, τ6, τοῦ μὴ ἰδεῖν θάνατον, καὶ “ οὐχ εὑρίσκετο,; διότι μετέθηκεν αὐτὸν ὁ 
εἰχιΐχ.Σ4. 

ς 6ε:. νἱ. 
ἢν 
χἰίν. 17; 

Θεός "" πρὸ γὰρ τῆς μεταθέσεως αὐτοῦ μεμαρτύρηται ““ εὐηρεστηκέναι 
Ἔσο, τῷ Θεῷ "- 6. χωρὶς δὲ πίστεως ἀδύνατον εὐαρεστῆσαι - πιστεῦσαι 

Βοπι. ἢἰ. γὰρ δεῖ τὸν προσερχόμενον τῷ Θεῷ, ὅτι ἐστὶ, καὶ τοῖς ἐκζητοῦσιν 
42; ῬΗΪ], 
{ϊ. 9. αὐτὸν μισθαποδότης γίνεται. 7. " Πίστει χρηματισθεὶς Νῶε περὶ 

'ηνρισκετο ἴῃ ΑΒΌΕ. 

ἄεαλιῃ. Ηἰβ ἀεδίῃ νγᾶβ ποῖ ἴῃς επὰ οὗ ἢιπὶ 
ἃ5 Ολίῃ ε: ἰξ το δε. Αεἰ'Β ὑἱ]οοά 
οτθά ἔος ᾿υβεῖοα. Τῆς ννογὰβ οὗ χίΐ. 24 
ἅτε αἱ οπζε βυρρεβίοά, αἵματι ῦ 
κρεῖττον λαλοῦντι παρὰ τὸν ΓΑ 
τῆς Ὀ]οοὰ οὗ βρτίκ|πρ ἰΒ βαίά ἴὸ 8 ἴο 
δεϊϊες ρυτροθς πὴ ἴπε Ὀἱοοά οἵἠἨ ΑΡεϊ. 
ΤΗΐ8 ἀραΐῃ ἰδκεβ υ8 Ὀαοῖ το ΟΘεη. ἵν. 1ο. 
“Τῆς νοΐοε οὗἁ τὰ Ὀτγοίπεσ᾽ Β δἱοοά οτγίεβ ἴο 
τὴς ἔγοπι ἴπε στουπά," Τῆς βρελκίηῃρ τε- 
ξειτεοά ἰο, ἰπογοίογς, ἰΒ ποῖ τῆς οοηξηυδὶ 
νοΐςς οὗ Ανεἴ᾽' 5 Ἔδχαπιρὶε Ὀὰϊ ἴῃς νοῖος οὗ 
δί8 Ὀἱοοά οτγίπρ ἴο Οαοά ἱπηπιεάϊδιεϊ Υ αἴτες 
8 ἄεδίῃ. Οὐ. Ῥβ. ἰχ. 12 δηὰ οχνί. 1.5. 
“ Ῥχροίουβ ἐπ ἴπε βίρῃε οἵ ἔπε [μογὰ ἰβ τῇς 
ἀελι οὐ Ηἰβ βαϊπῖβ." [Ι͂π ἴῃς Τᾶβε οὗ 
ΑΡεὶ, ἴῆεπ, {πὸ ὀχοϑίίεπος οὗ δι ννᾶβ 
ἱΠυδιταϊῖοά ἰη ἔτσο τἰσυΐατβ, ἰξ ργοτηρίεὰ 
Βίτπη ἴο οὔδει ἃ σίσμοσ, πλοσε δοςερίδοϊς 
οὔῪετίηρ, ἀπὰ ἴξ ἐουπά ἔος Βὶπι ἃ ρίδος ἴῃ 
(οά᾽ 8 τεραγά ὄἐνεὴ δῆεγ Ὠἰβ ἀδδίῃ. 

γες. 5. Πίστει Ἐνὼχ μετετέθη. . .. 
“ὁ Βν [ἢ Ἑποοῖ ννᾺ8 ἰγδηβίδιεαά 80 τῃδὶ 
δε ἀϊά ποὶ δβεῈὲ ἀδαδίῃ; δπὰ πε ννᾶβ ποῖ 
τουηά, θεσαυϑε Οοά μαά ἰταηβίαϊεά Ὠίπ,. 
Ἐογ Ὀείογε ἢὶβ ἰταπϑίδιίοη πε πὰ υνϊζηεβ8 
θοτπα ἴο πὶ τδι ἢ6 Παὰ ρίελδβεά αοά 
ΜΕἰ1; θὰ νους ΓΑ ἷξε 18 ἱπαροββίθ!α 
ἴο Ρίεαβε Ηἰπὶ νψ εἰ}. Ιπ (ἢς ἄγγ οδῖα- 
Ἰορβὰς οἵ δηιοάϊ!υνίδπ Ἰοηρανίτιεβ ἃ ζεπὶ 
οἵ ἐδιῇ ἰ8 ἀεϊεςιοά. ΨγΏδι ἰᾶν δἱ ἴῃς τοοῖ 
οὗ Ἐποοδ᾿β ταπϑίδείοη ἢ Ἑδιτῆ, Ῥδοδυβα 
δεῖοτε πε νγῶβ ἱγαπβίαιθά ες ννᾶβ ννε]!- 

ἘΞ} 
Ῥϑ ἰε: πῶς Ἡηδρμὶᾳς μῤδ δὰ ὃ Ἐνώχ; 

ς μεταθέσεως σις αἰτ' 
μήᾳ ἡ εὐαρεστήσεως ἡ πάτο ἴῃ 

δειγμα μετανοίας ταῖς γενεαῖς. μετετέ 
“ον Ά8 ἐπαποίεττοά.» τεπηονοὰά Γρὰ ἐσέ 
Ρίδος ἴο δηοίπος, 48 ἰῃ Αςιβ νὶϊ. τ6, οὐ 
Αἰβο Οἱ. ἱ. 6, Τυδο. ΓΑ ἐΑ δαρεμον 
14 ἴξ ἰΒ τεργεϑεηιθὰ ὉῪ ἀνι τῆς 
γῆς. Τῆε βυοΤοδοάϊηρ οἶδυδβαβ ἱπιρὶν [δὶ 
ἢἷ8 Ὀοάν ἀϊδαρρεατοά, Ηον ἴδε ἐγαδϊοη. 
Δῖοβε Μὰ Πᾶνα ΠΟ πηεδῃβ οὗ κπονίηρ, οἵ 
ϑυΐςοτ, ἰ, 1130, ἀπά τῆς Βίδ᾽]ε Ὀὶϊςκίοη- 
διίεβ. τοῦ μὴ ἰδεῖν πιδν εἰϊδιοῖ ἱπιρὶν 
Ῥύυγροβα οἵ τοϑυῖϊς. Εος τῃ6 ζογιηεῦ 866 
Μδῖ. τἰ. 13, νυκο ἰἰ. 24, ῬηΪ,. ΠῚ. το ; ἔος 

» ΜΏσΙΕ 

τῆς Ιαἴίοτ, Μαῖ. χχί. 32, Αςξβ νἱὶ. το, σπι. 
νἱ!. 3, Ηεῦ. χ. 7. Τῆς υδςε οὗὨ ἴδε μαββίνε 
μετετέθη λνουτα (Ὡ6 δυρροδίοῃ ἴμδὶ 
ταβαϊο ἰ8 ὮθΓα ν 8ἃπά (διουρπουῖ 
τῆς βεπίεπος ἰξ ἰ8 ἰῆς ἰγαπδίδιίου ἰῃδὶ ἰβ 
Ριοηγίπεπε ταῖμες (ἤδη {πε Ἔβοᾶρε ἔγοῦΣ 
ἀεδια, ννῆϊςἢ ἰ5 ἱπισοδυοεξα ταῖποῦ 85 δῇ 

ἰαπδείοη οὗ ᾿ράδολ καὶ οὐχ ηὗρ- 
ἐφμίον οτὺς Τροῦδ ψγοναε ὅπε νειμεῦτα 
ποῖ τῆς υχχ οὗ αεη. ν. 24, αηὰ δῖε 
φυοιεὰ ἴος ἴδε βᾶίκ οὗ Ὀσιπρὶπρ ουἱ οἰεασν 

ἰ Οοά ννᾶβ ἴμε δυΐπον οὗ ἐπε τγαπβὶδ- 
τίου. (Ο τδε πιδαυοιϊδίοη ἴῃ ΟΙετι. Εῤ., 
οὔάρ. 9, οὐχ εὑρέθη αὐτοῦ θάνατος.) 
Αοά τταπϑἰδιεά Ὠίπ, δηὰ τῃΐδ ἴδ ρσονεά ὃν 
τῆς λοι τἰπδὲ ργεοδάϊηρ ἴπε βιδίδηεηι οὗ 
88 τταηϑίδιίοη ϑοτγίρτυγε τεοογάβ τμδὲ Ὡς 
Ρἰεαβοὰ αοά νεἰῖ, ψβετε τε Ηεῦτγενν μᾶ8 
“Ὡς νκεὰ τ Οοά". χωρὶς δὲ 
πίστεως ἀδύνατον εὐαρεστῆ- 
σαι. “Βυϊ νἱπουϊ (ΑἸ Ὦ ἰτ 18 ἱπιροββίδὶς 
το ρίελβς Ηἰπὶ ννε]1." ὙᾧὩΤῇε ρτουπὰ οὗ 
τηῖβ ργοροβίἴοηῃ ἰ8 ρίνεη ἴῃ (πε ΤΟ] νην 
νοηίος πιστεῦσαι γὰρ δεῖ τὸν 
προσερχόμενον. . . - “Εος ς Ψ8ο 
οοπιεῖῃ το αοἅ τηυδὲ Ῥεϊενε τἴθδὲ Ης δὃχ- 
ἰδ ἀπά τδδι ἴο τποβε Ὑῆο βεεῖς Ηἰπὶ Ης 
ἴατηβ ουϊ ἴο ὃὈς ἃ τεινασάδσ." Τὸ ρίεαβε 
Θοάᾶ οπα πιυϑὲ ἅγανν πᾶσ ἴο Ηἰπὶ (τὸν 
προσερχόμενον ἰπ πε 56π|}- τε  Πηϊςδὶ 
Β6Ώ86 υδυ8] ἰπ τῇς Ἐρίδβι]ε), ἀπὰ πο οὔἊς 
ἐᾶῃ ἄταν πεᾶτ ψο Πᾶβ ποῖ ἴμεβε ἵν Ὸ 
δεϊϊεῖβ τπδὶ αοά ἰβ ἀπὰ ν}1}} γευγαγὰ ἴἤοθε 
ΨὯῸ βεεῖς Ηϊτ. 80 τῃδλὶ Ἐποοἢ᾽ Β ἐδ ἢ, 
δηὰ τῆς ἕλίτἢ οὗ ἐνεῦυ οὴθ νῆο ἀρργοδςδεβ 
Αοά, νετίδεβ {πε ἀεβογιριίοη οἱ νεῖ. σα: 
τῆς ἀπβδδη τηυδὶ ὃς ἰτελίεά 85 βυ θῇ οἸεΠΕγ 
ἀετιοηϑίταιδά, απὰ ἴπε πορεοὰ ἴον τεννασγὰ 
τηυϑὶ δε ςοπδίΔοτοά δι ϑίδηιίδὶ. 

νει. γ. Πίστει χρηματισθεὶς 
Νῶε. .... “ΒΥ [αἰ Νολῃ, οὐ Ῥείῃρ 
ἀϊνίπεῖγ ψναγηεὰ οὗ [πη ρ8 ποῖ 85 γεῖ βθεδῆ, 
ἰῇ τονεγεηῦδὶ πδεὰ ρὑγεραγεὰ δη γίς ἴὸ 
βᾶνς πὶβ μβουβεδοϊ ἀ." ΒοίΒ Πεῖε δηὰ ἰῃ 
Μαῖ. ἰϊ. 1:2, 22 ρηματ. ἰ8 ἰταπείδιοά 
““«αῖπεά οἱ Οοά," ΔΙ πουρ ἢ “ ἀϊνϊπεῖν 
ἰπβίγυςιοα" 48 ἰῃ νἱϊ. 5 18 δάγηϊββι 8] 6 ἱπ 
411 τῆς ράββαρεβ. πίστει τηιδὶ ὃὉε οοη- 
βίσυεα ψ} εὐλαβηθεὶς κατεσκεύασεν 
δηὰ {πεβεὲ ψογάβ πχυδὲ ῬῈ κερὶ τορεϑῖβεσ, 
Αἰπουσῃ ϑοῖὶς Ἰοὶπ εὐλαβηθεὶς υἱει 
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τῶν μηδέπω βλεπομένων, εὐλαβηθεὶς κατεσκεύασε κιβωτὸν εἰς σω- 
τηρίαν τοῦ οἴκου αὐτοῦ δι᾽ ἧς κατέκρινε τὸν κόσμον, καὶ τῆς κατὰ 
πίστιν δικαιοσύνης ἐγένετο κληρονόμος. 8. ' Πίστει καλούμενος ἔ6αα, αἰ 

᾿Αβραὰμ ὑπήκουσεν ἐξελθεῖν εἰς τὸν τόπον ὃν ἤμελλε λαμβάνειν εἰς υἱϊ. 4. 

Δ οκαλουμενος ἰπ ΑΓ 17, Ασαλ., ἃ τοδάϊηρ ννμίοἢ σαν σε; ΒΌΓΕΒ 88 “ ηἰπιῖο ἀΠΠ τυπὶ 
ἃς ὶρίάυπὶ"". 

μα ῥγεοθάϊπρ ψογάβ. τῶν μηδέπω 
βλεπ, ἐνε., ἴῃε βοοά; ο΄ αδη νὶ. 14. 
εὐλαβηθεὶς Πετε υδεά ἴῃ ρτεΐεσεπος ἴο 
φοβηθεὶς Ὀεοδυθε ἰτ 18 ποῖ ἃ ΕἰπΊοσοῦ 8 

οὗ ἴδε ςαἰδβίσορῃς τδᾶι ἰδ βίσηιίβοά, 
Ῥυξ ἃ σοταπηεπάδδίες οδυζίοη βρσίηρίηρσ 
ποτὶ τερατὰ τὸ αοὐΐβ ψογά. [1π οἶδας 
ἔπος ἴο ἰδ ἐδεϊϊηρ δε ρῥγεραγοὰ δῃ ατίς 
[κι ν υδεὰ οἔὗ {πε ἀκ οἵ ἴπε οονεηδης 
ἴῃ ἴχ. 4, ἀπά οὗ Νοδἢ᾿Β βῃΐρ ἰπ ὅεη. νἱ. 15, 
Ῥδοδυβα ἰξ ννᾶ8 βῃδρεὰ [κὸ ἃ ὃοχ στῆ ἃ 
τοοῦ, [πὸ νΝβάοτι χ. 4 ἰϊ ἰδ βροκβθη οἵ 8 
“ὙΝΟΓΏ[688 εἰσαρε," το τηαρηϊέν ἴπε βαϊνα- 
τίοῃ δοσοπιρι ἰδμεὰ Ὁγ [8 πιεδπβ, δι᾽ εὐτε- 
λοῦς ξύλον τὸν δίκαιον (Σοφία) κυβ- 
ερνήσασα ἀπά ἰῃ Νἰδάοπι χιν. 7 ἰξ τὰ 
ξύλον δι’ οὗ γίνεται δικαιοσύνη.) Τΐδ 
δεῖς Βα δυΐε ἔογ τῆς βανίηρ οὗὨ ᾿ἷβ βδπιίϊ ; 
25 πῃ ὅεη. νἱ!. τ: αοὰ βᾶγβ ἴο Νοδῇ, 
εἴσελθε σὺ καὶ πᾶς ὁ οἶκός σον. ΒΥ 
τη ἐλίεῃ [δι᾿ ἧς] δηὰ ἰϊ8 τηδηἰ εβιδιίοη ἰῃ 
Ῥγερατγίηρ τ8ε γι, “ς Ἴοοηάειηηοά [πὰ 
ψΨοτά "; οὗ νῆϊςἢ ἰῃς πιοϑὲ οὐνίουβ 
ταελπίηρ ἰ8 τμαὶ ΝΟΔἢ᾿ 8 ἔλίτἢ ἴῆγανν ἱπίο 
τοῖο τε ἀπθεϊεῦ οὗ ἴδοβε αὔους ἢιπι. 
Οὐ Μαι. χί!. 41. Βαϊ το (Πί5, νγ εἶδ. οὉ- 
ες δὲ ἰη Ηεῦτεννβ κόσμος ἰδ ποῖ υϑεὰ 
ἴο ἀεποῖς ἴπε νου ά οὗ πιδη. Ηε ἴδεγο- 
ἔοτε οοποίυδεβ τπδὶ ννῃδῖ ἰ5 τηδᾶπὶ ἰβ (ῃδὲ 
Νοδῇ ὃν Ὀυϊ ἀπ τῃ6 αγὶς ἔοσ ῃίβ οὐνῃ 
τεβοὺς εἰονεὰ (δδὲ με ςοπείἀεγεά (πα 
ψοτἃ ἀοοπιεὰ, ἴπ8 ραββίηρ Ἰυάρτησης 
ρου τ, Οετιδίπιν ἴδε ἔοσγπμεσ πηεβηίηρ 
ἰ5. [86 ποῦς πδίυγαὶ δηὰ {με οὐδ]εοοη οὗ 
ΜΝ εἶβ8 μδ8 116 νψεῖσμι. Α βεςοηά γεβυὲ 
οὗ δῖ8 ἔα! ννὰβ πὶ “Βα εηἰεγεὰ ἱπίο 

ἴοῃ οὗ τε τἰρῃίθουβπεδββ ψὩϊοῃ 
ΔἸ ἘΠ οαττίοβ τ ἴι ἢ, ὙὍῊΕΣ οτίρίη8!] δἰρηί- 
βσδηος οὗ κληρονόμος ἰΒ Βεῖε, 48 οἴεῃ 
εἰβενθεζε, ἰείς Ῥεπιηά, [τ τηεδπβ {{π||6Ὸ 
τλοτα ἴπδπ “οννπεῦ". Βυῖ πο ἀουδὶ 
υηάδεγηοδίῃ ἴῃς ψογά τμετε 1ἰε8 (πς ἰάεα, 
Ταυα ας τὸ ἴπε [ον 88 πλϊπᾶ, μας βρίσιτυδὶ 
δ᾽ εβϑίπρβ τε ἃ πεσίϊαρε Ὀεβίοννεά Ὁγ αοά, 
ἢ κατὰ πίστιν δικαιοσύνη ἰδ 
τεπάεγοά ὃν ΟΝ ίπες (ρ. 502) ““ἴπε τιρῆ- 
ἰδουβηεβ8 Ὑ οι ἰδ ἸΏ σοπβοαυεπος οὗ 
(λιτὰ " δηὰ ἣς ἱηβισυςνεϊν οοπηρασαβ Μαῖ. 
χίχ. 3, ἀπολῦσαι τὴν γυναῖκα κατὰ πᾶσαν 
αἰτίαν, ἀπὰ Αςἰ5 ἰϊ. 17, κατ᾽ ἄγνοιαν 
ἐπράξατε. ΤΠε ἢγβὶ βιδίεσγεηὶ ἴπ ἴπῸ 
ἰδίου οἱ Νοδῃ (6 δη. νἱ. 10) ἰβ, Νῶε 
ἄνθρωπος δίκαιος, τέλειος ὧν ἐν τῇ γενεᾷ 

»--«.2... 

αὐτοῦ, τῷ θεῷ εὐη, Νῶε. Οὐ. 
νι ϑάοτῃ χ. 4. [ἴῃ ἀεπαβὶβ ἴῃς νναγηϊηρ 
οὗ αοὰ ἰβ οςοπιηχυηϊςαιοὰ το Νολῃ Ὀεοδυδε 
δεν 8 δἰτεδλυν τἱρῃϊθουβ,; ἱἰπ Ἡδεργενδ ἃ 
βοηοννμδὶ ἀϊεγεπὶ δβρεοὶ ἰβ ργεβεηίθά, 
Νοδἢ ““θεσᾶτης" τρῃϊεουβ ὈῪ δυϊάϊηρ 
τὰς τὶς ἰπ δῆ. Ης ννᾶβ οπε οἵ ἴδοβα 
“0 διὰ πίστεως ἠργάσαντο δικαιοσύ- 
νην, νεσ, 33. 

Ἑτοτα νεῖ. 8 ἴο νεσ. 22 ἴῃς (ἢ οὗ πὰ 
Ρδιγίδσοῃβ ΝΣ πο ιδηςά, ς΄. ἙςοϊαΒ. ρϑῳ 

γει. 8. ι καλούμενος ᾿Αβραὰμ. 
“6. ΚΒ. ἐλιΕι Αὐγαμᾶπὶ οπ δείηρ οα]]ο 
ἴο ρο ουΐ το δ. εἰλοο ὅιοΒ δε. ΜΡ τὸ 
τεοεῖνα ἃ8 8η ἱππεγίίδηςθ, οὐεγοά δπά 
ψεης οὐξ ποῖ Κπουνίηρ ννϑϊῖπετ μΒ6 ννᾶ8 
ξοϊηρ." μενος, 8ἃ5 ἰπ Μαζί ἱ. 20 
ἂπὰ Ἶ88. 11. 2, ἐμβλέψατε ᾿Αβραὰμ . . . 
ὅτι εἷς ἦν, καὶ ἐκάλεσα αὐτόν. Τῆς 
Ρῥτεβεπί, ποῖ κληθεὶς, ἐχργεβϑεβ ἴῃς ἰάθα 
παῖ πο βοοπασ ννᾶβ ἔδε 0811] σίνεη τπδη ἰΐ 
ννᾺ8 [“ἄδ88 εἴ, 80 ννίς ἄδγ Ευΐ 
δ ἴδῃ ρίηρ, βεμογβασηῖε " (ΒΙ6ςΚ)}. Τῆς 
βᾶτης ἰάδδ ἴδ ἐχργεββεά ὃν ἴπε ἱπυπιθάϊαϊς 
ἱπισοδυςείοη οὗ ὑπήκονσεν, ν᾿ Βοἢ ποτε 
πδῖυγα!γ τνουἹὰ οοτας δὲ ἰἢς επὰ οὗ τς 
οἴδυβε, δηὰ τῆι αἷϊον ἐξελθεῖν (ο΄, ὅεη. 
χίϊ, σα; Αςϑ νἱϊ, 2) ἕο ἔο!ονν κι . 
Τα ἴλη οὗ Αργαδμαπὶ ἀρρεαγεά πῃ Ηἷβ 
ῬΤΟΙΊΡΕΥ δραπάδοπίηρ ᾿ἰβ οὐνῃ σουπίγυ οἡ 
Οοδ᾽Β ργοόζῃιδβε οὗ δποίδεσ, δηά [ῆς βίσεμρτῃ 
οὗ τπ|8 δι τνᾶβ υ]υβιταϊεά Ὁγ ἰῃς ςοἰγ- 
ουτηδίδηος δαὶ ὃἢς δδά πὸ ἱκπονίθάρε 
Ψ Βεῖς οὐ ψψῆδὶ ἐπδὶ σουΠΥ Ψψ88. Ης 
ψεηϊ οὐ μὴ ἐπ᾿ ος ποῦ ἔρχεται. 
ΤΏ ἴοτταβ οὗ ἴῃς οδὶὶ (αεπ. χίϊ. 1) νγεσα 
ἔξελθε. ... καὶ δεῦρο εἰς τὴν γῆν, ἣν ἄν 
σοι δείξω. [Ιἐ ν88, [πετοίογθ, πὸ δίισδο- 
εἶνε δοοοῦπε οὗ σδπδδη ννδίοι ἱπάυςοὰ 
δἰπὶ το ἔογβδκε Μ ἰαπχΐᾶ, πο ογάϊπαγν 
απιίρταηῖ᾽ 8 τηοῖίνε ννῃϊο ἢ τηονεὰ πίπι, Ὀὰς 
ταεῖς ἕαλϊπ ἱπ Οοά᾽β ρῥγοπ,ῖβε. “Ἐνεῃ 
811 τῆς 1{ἴπ οὗὨ ἔδι τ πιυδὲ δε επιετεὰ οα ἰπ 
ἰξηόγάηςε οὗ 88 ννᾶν ἴο {με ἱπμεγίίαηοο, οἵ 
δνε ννμδῖ ἴῃς ἱπβεπίδηος δηὰ γεβὲ ἴῃ ἐδ οι 
ΟὨΘ᾽Β ρατιουϊας οᾶ86 Ψ1}} δ6, δηὰά οὗ ἴδε 
ἐχρεγίεηςεϑ δι ἴΠῈ ννᾶν νν}}} ὑγίηρ. Τα 
5 ἴγῃς ἐνεη οὗ ογάϊπαγυ [1 " (αν άδβοη). 
Τμΐβ ἀϊά ποὲ ἐχπδυβὲ πε ἐλ οὗ Αὐτὰ- 
δᾶπι. Εὐγίπες πίστει παρῴκησεν. . . . 
“Βγ ἐΑϊτῃ με θεσᾶσης ἃ βοουσηεσ ἰῃ ἃ ἰδπὰ 
[818] Όν τε Ῥγοπχίβα 48 1 ἰξ δεϊοηρεά ἴο 
δηοΐπες, ἀνα! ]ΐηρς ἴῃ τοπῖβ, δἰοπρ υἱτἢ 
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κληρονομίαν, καὶ ἐξῆλθε μὴ ἐπιστάμενος ποῦ ἔρχεται. 9. Πίστει 

τὰ παρῴκησεν εἰς τὴν γῆν τῆς ἐπαγγελίας ὡς ἀλλοτρίαν, ἐν σκηναῖς 
᾿ χῇ κά, εἰ κατοικήσας μετὰ ᾿Ισαὰκ καὶ ᾿Ιακὼβ τῶν συγκληρονόμων τῆς ἐπαγ- 

χἰϊὶ. τ4; 
Αρόςχχὶ. γελίας τῆς αὐτῆς: 10. ὅ ἐξεδέχετο γὰρ τὴν τοὺς θεμελίους ἔχουσαν 

5 ἄξω. χνῇ! πόλιν, ἧς τεχνίτης καὶ δημιουργὸς ὁ Θεός. 
19, εἰ χχὶ. 
2; ἴνυς. ἱ. αι. ἢ Πίστει καὶ αὐτὴ Σάρρα δύναμιν εἰς καταβολὴν σπέρματος 
δ᾽ Ἔοπν, λαβε, καὶ παρὰ καιρὸν ἡλικίας ἔτεκεν, ἐπεὶ πιστὸν ἡγήσατο τὸν ἷν. το. 

1βλδς δηὰ [δοοῦ, οο- είγβ ντἢ Ὠῖτα οὗ ἴῃς 
βᾶσωβ ργοῃηῖβε." παρῴκησεν, 48 ἴῃ 
Αοιβ νἱϊ. 6, πάροικον ἐν γῇ οτρίᾳ, 
ἅννεῖι αἱοηρείάς οὗ 1Π6 ῥγορεσ ἱπῃϑὈϊτδηῖβ. 
ΟΠ ἄεη. χνίϊ. 8 δηὰ ρῥαξςεῖνι. εἰς ἰπ 
8 σοτηπιου Ῥγεζηδηΐ βεηβε, 0. χχίὶ. 4; 
Αςῖβ νἱϊ!. 40; Ῥεῖ. ν. 12 ἃπά εβρεςί- 
ἰα!ν Αςἰβ νι. 4. Ηε [ἱνοά ἴῃ τῃς ρτο- 
τηϊδοά ἰδλπᾶ, ὡς ἀλλοτρίαν, 485 ἰξ ἰξ ὈῈ- 
Ἰοηφεὰ το ϑοπγε οἴμεσ ρεσβοῦ; πείἐμεσ ἀϊὰ 
δε τηᾶκε ἃ ρεγπιάηεηὶ βειε Ἔπηεηΐ ἴῃ ἰϊ δὰ 
ἄνεῖε ἴῃ τεηῖβ, βμιείηρ ἔτοτλ ρίδος ἴο 
Ρίασς, ἴπς βυτηδοὶ οἵ ννῦδι ἰ8 το ροσάσγυ, 
Βεςὲ 188. χχχνὶϊ. 12; 2 Οοσ. ν. 4. Τῇες 
Ῥτίεβεηςς οὗ Πίβ βοὴ δηᾶ ἄβοῃ τηυδὲ 
ΤΟὨ ΠΌΔΙ ἤϑνα εν δὶπι το βείεε. 
ὙΒΕΥ Μάγα ἱποίυάδεά ἰῃ ἐπε Ῥγοῃηῖβε, Ὀὰϊ 
πον ἴοο ννεζα σοστῃρεϊεὰ ἴο τονε ἢ 
μιἷπὶ ἔτοταῃη ρίδος ἴο ρίδος. Βυὲ δον ἀϊὰ 
τὴϊβ ενίπος (αἰ } Ιτ ἀϊά 80 Ὁ βῃμοννίπρ 
ἴῆδλὲ Βς μά ρίνεη ἃ Ψψίδει δοῦρε δῃηά ἃ 
ἄδερει δἰρηϊδοδηος τὸ αοά᾽β ννογάβ. Ἧς 
ννᾶ8 οοηϊδηϊ (0 ἄν" Εἰ} ἰῃ τεηΐ8, θθοᾶυβα Ὦδ 
Ἰοοϊκεά ἔος “ἴῃς οἷν νν Πίοἢ [δ8 τῆς Τουηάδ- 
τἰοπβ". ἐξεδέχετο γὰρ τὴν . . . 
πόλιν. ““Ἐος δ Θχροοίδηε νναϊτεά ἔοτ 
{δε οἰτγ.᾿" ἐκδέχομαι (748. ν. 7, ὃ γει 
ἐκδεχ.» Αοῖβ χυϊ. 16; σ Οος. χί. 33) οἿὺ- 
οὐτϑ ἴῃ ϑόρῇ. Ῥλδί., 123, ψῃοσε [εὉ Ὁ βᾶγ8: 
“ΤῊΣ ἰάεδ οὗ τδς σοπιροιπᾶ ἰ8 “ῬΣ 
ἴον Ὠϊπι,᾽ ργεραγθᾶ ἴο ν Ὠΐπλ τη6 
ταοηθηΐ ἢδ Ἄρρεᾶδτβ". Τῆε οἰζν ἰδ ἀε8- 
οεἰδθὰ 28 οπς “"1τηδὲ 888 ἴῃς ἐουηάαδιίοηβ "" 
ψΜὩϊςἢ ἴδε τεπι8 ἰδοκεοᾶ, πὰ νυν ϊςἢ δοςοτά- 
ἷηρ ἴο χίϊ. 14 ἰ8 ΌῪ ἱπιρ!!οαϊίοη ποῖ ΟὨΪΥ 

ουσαν ὃυϊ αν. ἴη χίϊ. 22 ἰϊ ἰδ 
οΔ]οὰ “τῆς οἷν οὗἨ τδς [ἰνίπρ αοά, δες 
Βαάνεηϊυ [εγυβα]οπι,᾽᾿ ἀπά ἴῃ Οαὶ. ἱν. 26 
ἡ ἄνω Ἱερουσαλήμ. Α οἷν ννᾶ5 ἴῃς 
ΒΥταῦο] οὗ ἃ βει([εὦ σοπάϊτίοη, 88. ἱπ Ῥβ. 
ον. 7, πόλις κατοικητηρίον. ΟΛ, τῇς 
ἰπιογοβείηρ ρδγαῖ!εὶ πῃ ῬΡΏΣο. ἱερ. Αἰϊερ., 
ἐπ. χχν].», Ρ. 103, πόλις δέ ἐστιν ἀγαθὴ καὶ 
πολλὴ καὶ σφόδρα εὐδαίμων, τὰ γὰρ 
δῶρα τοῦ θεοῦ μεγάλα καὶ τίμια. [ἱ ἴδ 
ξαγίβες ἀεβογίθεά δὲ ἧς τεχνίτης καὶ 
δημιουργὸς ὃ θεός, “ῬΏοΒε σοπδίσγυςζεσ 
δηά ες ἰΒ αοά", τεχνίτης ἰ8 υδοὰ οὗ 
τῆς 5 Ἰνεγβιηὶεδβ ἰῃ Ας8 χίχ. 24, οἵ αοά 85 
Μαζΐκεσ οὗ ἴδε νογὶ ἃ ἱπ Ὑνἰβάογη χίϊ. ᾿ ἀπά 
χὶν. 2, τεχνίτης δὲ σοφίᾳ κατεσκεύασεν. 

Ρεσμαρβ βεὸοαν " ἐπα πεᾶγεβὶ ἴο [86 
τηεληΐηρ. ,» Οτρίηδ!ν οπε 
Ψ80 Μοτίβ ἔος πρὸ μοσλίς, Ῥυΐϊ ἃ; ρἰεά ὃν 
ΡΙαῖο (Κεῤ., Ρ. 530) το αοά; ἀπά 80, νεσὺ 
οἴτεπη ἰῃ [οβερῆυβ δπὰ ΡΏΪΟ (9ϑεε Κιεῦβ, ἐμ 
ἴος.). Ἐοτ ἴδε υδεὲ οὗ (ῃς ({||6 ἀπιοηρ ἴδε 
Οποβίίοβ, 8εα Μδηβεῖ, Οπμποςέίς Ἡεγεςίος, 
Ρ- 19. [Ιῃ ΟΙεπιεης, Ἐῤ., 20, ψνγὲ ὕᾶνε ὃ 
μέγας δημιουργὸς καὶ δεσπότης τῶν 
πάντων. [ἴπ ἈνΜμος, ἷν. Σ, τῶν κακῶν 

ιουργὸς. “Μακε πιοεῖ υδίεϊ: 
ἘΜΉΤΗΥ πε νογά. ππρλδαμῳς τρλο 
(δαὶ τεχνίτης καὶ δημιουργὸς νν»258 ποῖ 8ῃ 
πἀποοπηπηοη οοπηδἰηδίοη πὰ Δρί οοτα- 
Ρᾶτεβ Οἴοετο ()ὲ Ναί. Ὁ., ἱ. 8) “Ορί- 
ἔσεσι δεοἀϊβολίογετα τηυπαὶ". Τῆς βιδῖε- 
ταδηῖ οὗ τλϊ8 νεσβα βῆονβ  μδι Αργαπᾶπὶ δὰ 
οἴμοι εηϊρπίεπεά Ο.Τ. βαϊπίβ (ο. ομαρ. 
Ἶν.)} υπἀετβίοοά τμδὲ ἐμεὶγ οοπποοείοη ννἱτα 
Θοά, τἰλε Εἰεῖπαὶ Οης, ννῶβ τπεὶγ γτεδὶ 
βϑθξθοίνη, οὗ νοι φαγῖθν ρἱ8 ἀπά 

εϑδίηρβ ψγεσς Ὀὰϊ ργεϑεηῖ Πεδιδείοηβ. 
Ψψετ τι. Πίστει καὶ αὐτὴ Σ. εἰς 

“ΒΥ ἐφἰι ϑαγδῇ βειβεὶ ἴδο γθοεϊνδα ροννεσ 
τὸ Ὀεοοπια ἃ τιοῖμεσ ἐνε ννἤεη ραβὶ με ᾶρε, 
βίπος δῆε οουπιεά Ηἰπὶ ξαϊμξα! τυ πο δὰ 
τογηΐϊδοά." καὶ αὐτὴ Σάρρα [18 τεπάετεά 

ναυρῆαη, ϑάγαῃ ““ἷπ Πα ῥίασε" 88 
[ΑΡγαβδτ}) ἱπ 8; β86ς ου μεσ ρασί. Τῆε 
τείετεηος οὗ αὐτὴ ἰ8 ἀϊδρυϊεά ; 1 Πα5 Ῥδεῃ 
υπδετβίοοά ἴο πηεϑη “ ϑδάγδὴ ἴδε υἀπέγυϊι- 
αι] ", Ιη Ὁ. στεῖρα ἰΒ λἀάεᾶ; οτ, 845 
ΠΟ γυβοβίοτῃ δπὰ Βεηρεῖ, “ νδβ ἱπῆγιτιβ,᾽" 
τῆς ννεᾶκες νεββεὶ. [0 εἰ Ζϑο ἢ Ἐπ Κα ἐπὶ 
88 ἱπ [ΚῸῈ χχ. 42, χχὶν. 15, ἰξ πΊΕΓΕΙῪ 
τηεᾶπβ κ"8δὸ ϑαγδῃ [Πκονηῆδε". Βϊ δρ- 
Ῥάᾶτεην τῆς τείεγεπος 'ἰβ ἴὸ πεῖ ργενίουβ 
ππδεϊεῖ, Βυ ἔαϊεἢ 58ε τεςείνεά βιγεηρίῃ 
εἰς καταβολὴν σπέρματος, “ἴδε δοῖ οὗἁ 
ἴδια Πυβραπά ποῖ οὗ ἔπε τυἶξε᾽" (8εε ἃ δοῦσα 
οὗ ρᾶξβαρεβ ἴῃ ννειδιείῃ), βεπος ΒΙςςεκ, 
Ἑδττᾶσ πὰ βενεγαὶ οἴθεγβ ὑγεῖεσ ἰὸ ὑπάοσ- 
βίαπά τς ννογάβ οἵ “τὰς ἑουπάϊπρ οὗ ἃ 
Φαταὶν,᾿" οἰθηρ ΡΙΔῖο᾽Β πρώτη καταβολὴ 
τῶν ἀνθρώπων. Βιυϊ ἴ{ εἰς Ὀ6 ἴάκεη ἴῃ 
ἴῃς βαπιθ ββῆβὲ 88 ἴῃ Χ. 10, "85 σοραγάβ᾽" 
οἵ “ἴῃ οοπηεοιίοη 1" οΥ “1 ἃ νίενν 
το, ἰἢς ἀιβῆσυ!ν ἀϊβαρρεατα. [ΟἿ ὙΝ εἰβ8 
ΨἼῸ βᾶγβ ἴδε Ψψοσάβ δἰ ρηίεν “ ηἰσῃι εἰ 
Τδυη, σὰ ἄδην δα Κδῖς διυρβηρ, βοπάδσγῃ 
ἄϊε Βεσίεδβυηρ ἴῃ γαῖ Πα, δἷε εἷη Και 



9--13. 

ἐπαγγειλάμενον. 

νενεκρωμένου, καθὼς τὰ ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ τῷ πλήθει, καὶ ὡσεὶ 
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12. διὸ καὶ ἀφ᾽ ἑνὸς ἐγεννήθησαν, καὶ ταῦτα ἱ σεῃ. χν. 
5, εἰ χχὶΐ. 
17; Εοπι. 

ἄμμος ἡ παρὰ τὸ χεῖλος τῆς θαλάσσης ἡ ἀναρίθμητος. 13. " Κατὰκχ δεαῖχι, 

πίστιν ἀπέθανον οὗτοι πάντες, μὴ λαβόντες 1 τὰς ἐπαγγελίας, ἀλλὰ 
πόρρωθεν αὐτὰς ἰδόντες, καὶ πεισθέντες 3 καὶ ἀσπασάμενοι, καὶ ὁμο- 

4. εἴ χΙνὶΐ. 
9; ΙΡασ. 
Χχίχ. τς; 
Ῥειχχχίχ. 
12, εἱ 

οχίχ. το; ]ὁβῃ. νυἱϊὶ. 56. 

1Ύ.Ε. ἴπ ΜΟΌΕΚΙ,; μη κομισαμενοι ἱπ ἐδ "Ρ, 17, 23, 71; μη προσδεξαμενοι ἰπ Α. 
3 καὶ πεισϑεντες οπιτεὰ ἰπ ΦΑΌΕΚΕΡ, δπά νεγββ. 

νεάύτγῆιε, σνεπη ἀβδββεῖρε [ΓΙ δὶς νυν γκβδηι 
ψεγάθῃ 8011", ΟΥ̓, αἷϑο ἀεη. χνῖϊι. 12.] 
Ηετς αι νναβ βιγῖδμεσ 1 υβιγαϊεὰ (καὶ -- 
δηὰ τΠϊ5 ἱπάδεθ) Ὁγ ἴῃς οἰτουτηδίδηςε τμδὶ 
816 ννὰ8 ΠΟ παρὰ καὶ ἡλικίας, {πε 
ςοτηραγαίνε υ86 οὗ παρά ἐτεαυεηῖ ἴῃ τμἷ8 
Ἐρίδιῖε. Ἐογ ἃ ψψοπιᾶῃ ννῇο ἴῃ μεσ ῥγίσης 
Βαὰ θδθὴ βϑστεη, ἴο δεϊίενε τπδὶ ἱπ ΠῸῚ 
ἄεοδν 86 ςουὰ ἘξΑΓ ἃ δοη νν88 ἃ {τὶ τ Ρἢ 
οἵ ἑαϊτ. ΟἿ ἀεη. χνὶϊ. 12-13, ἐγὼ δὲ 
γεγήρακα. Βυϊῖ 586 παὰ (Δ ἰπ ἴδε ῥτο- 
ταῖβε (7. νἱ. 13-18), “ἩΒετείογε 180 ἴπεγα 
ψεσα Ὀεροϊίεη οὗ οπο---ἐηά ἰπὶ 48 ροοά 
88 ἀελά--[᾿Ἰ581}.8] 85 {πε βίδσβ οἵ πεᾶνδῃ ἴῃ 
του τυάε δἀηᾶὰ ἃ8 [δε βδηὰ ὈγῪ τΠ6 568- 
8δοσα ἱππυπιεγαῦϊε". ΡτοΡΘΟΪν τῆς καὶ [8 
ἴο θὲ οοηβιίγιδά ψ ἢ διὸ 45 ἴῃ ἴνυκε ἱ. 35; 
Αςῖδβ χ. 29, εἴς. ἀφ᾽ ἐνὸς, ἴπδι 8, Αὗτᾶ- 
μδπλ (ς7. 1β8. 11. 2, εἷς ἦν) ; καὶ ταῦτα, ἃ 
οἰδββιςδὶ ἐχργεββίοῃ, 8εὲ Χεπορδοη, Με νι.» 
11, 3, ἀπά ΒΙαβ8, Ογαν., Ὁ. 248. νε- 
ἴα ου, “ ἀελά" 80 λγ 88 τεραγάβ πε 

εἴην οὗ οἤερτίπρ, οὐ. Ἐοπι. ἱν. 10. 
καθὼς τὰ ἄστρα, 5 τα όῆος τὸ γεν: 
ΤΩΔΥ Ὅε Βυρρ]ιαά, ἔκγονοι οἵ σπ' 
Εοὶ τδε τηθιδρθοσβ οὖ. ἀεη. ΦΉΣ 
ἄστρον ἰδ Ῥτορετὶν 8 οοπβιε!διίοη, δῖ 
ἀνά ΟΟΠΊΠΊΟΠΪΥ ἕο “4 δβίδσ ". χεῖλος 
Ἰουπά ἴπ ἴμε οἸλββίςβ 'π βᾶπια Ἴςοππεοίίοηῃ. 

γετ. 13. Νοῖ Οἠἱγ ἴῃ [16 ννᾶβ ἰἢς ἐδ 
οὗ τδε ρῥδίγίδσομβ τηδηϊξεβιεά, ᾿ξ βιοοά τῆς 
ἴεβῖ οὗ ἀεδίῃ, κατὰ πίστιν ἀπέθα- 
γον οὗτοι πάντες, ἰη Κεερίηρ ΜΠ 
{πεῖς ἐδιἢ (5θε ΝΥ ίπεσ, Ρ. 502) ἴπεβε 41] 
(ἴπδὲ ἰδ Αργαμδπι, ϑαγδῆ, 1[βδᾶς δηὰ [δοοῦ) 
ἀϊεά, ἀπὰ τῃε ϑιίγεηρτῃ οὗ {πεῖς ἐδίτἢ ννὰ8 
βεεῃ ἰῃ {π|ὶ8 ἴῃδὲ δἰ πουρ ἴμεν Πδὰ ποῖ 
τεςεἰνεά (πε ἐπ τηεπὲ οὗ πα ῥσοπιῖβεβ 
(νεσ. 39 δηὰ χ. 36) {πεν γεῖ μδά ἔδιἢ 
ἐπουρῇ ἴο δεῈ δηά [21] {πεῖ ἔγοπι δία. 
ΑΒ Μοβεβ επάυγτεά θεζοᾶυδε ἢε σα ἴῃς 
Ιηνίδί διε (νεσ. 27) 80 {πε Ῥβισίδγομβ ᾿νεσε 
ποῖ ἀδυπίιεὰ ἄεδιῃ Ῥεοδυβε ἴμεν βὰν 
ἴδε ἀλγ οὗ ΟἸγιβὲ ([1οδπ νἱῖ!. 56), τμδῖ ἰβ ἴὸ 
ΒΆΥ, ἸΏΕῪ ΨΕΓῈ 80 ΣΤΥ ρετβυδάεά ἐμαὶ 
οὐδ᾽ ῥγοπηῖβε ννουἹὰ 6 ἤ}6]1οἀ τῆδι ἴτ 
οουἹὰ θὲ βαίὰ ἐμαὶ ἴμεν ςατὺ ἴῃς ἐ] ]πεηι. 
ΎΠΕΥ μαι εὰ τποτ ἔγοπὶ δίδσ, ἃ8 ἴποβα ου 
Ὀοατὰ βῃΐρ ἄεβοσυ ἔτεπὰβ οἡ βῆοτε δηὰ 
ννᾶνς ἃ τεοορηϊτίοη. {ὙΝ εἰδιείῃ ςἰτ68 ἔσοτα 

Αρρίδη, δὲ Βεῖϊ. Οἷυ., νετ. 46, Ρ. 110 
Υ̓ τις τ ἰδ ΟΣ {πε πριθετο τὸν 
αίἰσαρα π ἐν ὡς αὐτοκράτο 

ἠσπάσαντο.) ““Βυςἢ δη ρῷ εἶ 
δᾶνς ἰπ ἴπε του οἱ ἐπε ἁγίηρ [οοῦ 
(6τη: ΧΙ ΙΧ, 18): Εος ΤῊΥ βαϊνδιίοῃ πᾶνε 

νναϊτεὰ, Ἰεβονδῃ " (εἰ 128. 8). ΤὨΐβ 
ἴμεν πιρμς πᾶνε ἄοης μδὰ {πὲ τπρογεὶν 
δεϊενοὰ ὑπᾶι τῆς Ργοσηΐβεβ ννοιϊά θὲ διΐ- 
δε το τμεὶς ἀδβοεπάδηιβ, Ὀυς τπδὶ πεῖς 
[Αἰ εχιεηάεά αἷ8δοὸ ἴο τπεῖγ οὐνῃ δπ͵ογ- 
τηεηΐ οὗ Οοὐ᾽δ ῥγοπηῖδε τῦᾶβ ἐοϑείῃοά Ὁ 
δεῖς ςοηζεβϑίηρ [πδὲ 80 ΔΓ 88 τεραγάβ ἴῃς 
Ἰαπὰ (τῆς γῆς) οἱ Ολπαδῃ ἔμεν πνοτθ ῥἱ]- 
ετὶπιβ δηὰ ἰογείρμεσβ. Τῆὶβ ςοηζεβδίοη 
ΨΓΆΒ τηδάς πὸ ἀουδὲ Ὀγ τπεὶς νος σοη- 
ἄυςτ, Ὀυϊ 48 ἴῃς δογίδι ἱπάϊοαϊεβ ἰ ννᾶβ 
τοδὰς νεσῦα!ν ὉῪ Αὐγαπᾶπὶ ου ἴδς οοσᾶ- 
βίου οὗ ϑδγβαῃβ ἀεδίῃ (6εη. χχίϊὶ. 4), 
“πάροικος καὶ παρεπίδημος ἐγώ εἰμι 
ὑμῶν, οἵ. χΙνῖϊ. 9, εἴς. ΥΝ δτιίςϊς Ὀεΐοσε 
γῆς, ᾿ορεῖμεν ἢ τῃς βεπβε οὗ τῆς ρδ8- 
βαρδ, δῆονβ πὲ {πε ἰδαπά οἵ ρτοσωηΐβα, 
Οαπδδηῃ, ψνᾺ8 τηεδηῖ. ἐπὶ γῆς ἴῃ ἴῃς 
δᾶΠ|6 ζοπηεοίϊοη ἰδ 56 ἀ ἔοτ “(ἢς εἄγίῃ,᾽"" 
φ΄. τ Οἤσοη. χχίχ. 1:5. ῬΒΠῸ (6 Αγτί- 
εμέ, Ῥ. 196) τεῆπεβ ΠΦῚ ἐπ 88 Π16 ἴα, 
παροικεῖν οὐ κατοικεῖν μεν" τῷ γι 
ὄντι πᾶσα μὲν ψνχὴ ὃ πατρίδα μὲν 
οὐρανὸν, ξένην δὲ γῆν ἔλαχεν. ΟΓ. δὲ 
Οὐ. 1ιΐηρ., Ῥ. 331. Βυϊ δυο ἃ οςοη- 
ξεββίοῃ ἱπΊρ|16ε8 ἴ8δὲ ἴποβϑα ψνῆο τδκε ἰΐ 
(ἱ γὰρ τοιαῦτα λέγοντες) ῃᾶνε ποῖ γεὶ 
ουπά Ῥυΐ ἅγα ἴῃ βεδιοῦ οὗ ἃ {δι πειϊαπά, 
πατρίδα ἐπιζητοῦσιν. [(Ἷ΄. Βοηι. χὶ. 7, 
ὃ ἐπιζητεῖ Ἰσραὴλ τοῦτο οὐκ ἐπέτνχεν. 
Ετεαυεπὶ ἱπ ΝΙΤ., ἴο βεεῖς, βεασοβ ἴοσ. 
“Τῇ ἐπὶ ἰδ ἰῃδι οὗ ἀϊτεςτίοη, 28 ἴμ6 ἐκ ἱπ 
ἐκζητεῖν (νεῖ. 6) ἰ8 ἴπδι οἱ Ἔχρίδηδίίοη " 
(γλϑεμαη .] Τῆε δοκηονϊεάρτηεηι, οδεας- 

1 οἐ ,. δὶ δυο δπὰ βυοῇ ἃ ἰδηὰ ἴ8 
ποῖ ἴῃς Ποπηθ- Οὐ ΠίΓΥ τάδ ἰτ τηδηϊίεδὲ 
(ἐμφανίζονσιν, 0. χίῖν. 21, Αὐοἰδ χχίϊι. 15) 
ἴτηδὲ ἴΠπεγ ταίπκ οὗ δπά δᾶνε τῇ νίενν δηὰ 
τε τηλιίκιπρ ἔοσ ἃ ἰδλπὰ νυ ΐοἢ πεν οδῃ 081] 
τπεῖγ οννη. [““ 51 Πὶς ρεγερτίπαδαηζυγ, δ δὶ 
Ρδιτίᾶ εβὲ ἃς θχβ βεάεβ᾽" (( δἱνίη).) απά 
δας τηϊ8 Ποτηε-οουπίσυ οὗ τμεἰγ ἀδδίγα ἰδ 
ποῖ ἴπδὲὶ ἴτοτῃ ψὶο Αὐγάπᾶτὶ πὰ {πὰ 
Ρδισίαγομβ ψγασα σϑϑ! ν ἀετίνεά (Μεβορο- 
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λογήσαντες ὅτι ξένοι καὶ παρεπίδημοί εἰσιν ἐπὶ τῆς γῆς. 14. οἱ γὰρ 
τοιαῦτα λέγοντες, ἐμφανίζουσιν ὅτι πατρίδα ἐπιζητοῦσι. 1ς. καὶ εἰ 

1 Ἑχοά μὲν ἐκείνης ἐμνημόνευον ἀφ᾽ ἧς ἐξῆλθον,1 εἶχον ἂν καιρὸν ἀνακάμψαι - 

χχί!, 32; 16. " νυνὶ 3 δὲ κρείττονος ὀρέγονται, τουτέστιν ἐπουρανίου " διὸ οὐκ 
Αεἰδ υἱΐ, 
32. ἐπαισχύνεται αὐτοὺς ὁ Θεὸς, Θεὸς ἐπικαλεῖσθαι αὐτῶν - ἡτοίμασε 

προς γὰρ αὐτοῖς πόλιν. 17. " Πίστει προσενήνοχεν ᾿Αβραὰμ τὸν Ἰσαὰκ 
εἰς.; Εςςε]. 
χιν, “0. πειραζόμενος, καὶ τὸν μονογενῆ προσέφερεν ὁ τὰς ἐπαγγελίας ἀνα- 

1Τ.Ε. ἴῃ ΝΟ Ό ΕΛ ΚΙ,; ἐξεβησαν ἱπ δ ΑὉἜῬ, 17, 73. 
3 ΤΕ. ἰπ πιϊπυβου δ; νυν πῃ ΦΑΌΕΚΙ,Ρ. 

τληλΐα) δπὰ ὑπο {πεν Βαά δϑδηδοηςά, 
(ἀφ᾽ ἧς ἐξέβησαν) ἰΒ 4180 ενίάεηι, θεοάυδε 
μδὰ {πεν οπογίβῃεά ἰοηᾶ πηοπιοτγίεβ οὗ ἰΐ 
ἴεν νου] πᾶνε μδὰ ορροτγιυπὲῖν (εἶχον 
ἂν καιρὸν, οὕ. Αςἰδ χχίν. 25; τ Μᾶδος. χν. 
34. Ὡς πηρετίεοϊβ ἰπάϊσαϊς δαὶ {πὶβ 
8 ςοπεπυουδβ) ἴὸ τεΐυγη (ἀνακάμψαι, 
Μᾶδῖ. ἰἰ. τῷ; [υυκὲ χ. 6; Αςῷ χνῖϊ. 21: 
ἔτεααεπὶ ἴῃ 0ΧΧ). νῦν δὲ, “Ὁυϊ 28 πε 
οἌ86 ΔοίυΔ ΠΠν βιδηβ ᾿ (νῖ!. 6, ἴχ. 26; τ Οοσ. 
χν. 20, εἴς.) ρΡυξτίηρ δβίἀς 8 ἰάδεα παῖ 
ἰτ τρῶς Ὅς (πεῖς οἱά ἤοτὶς πεν νγεγα 
βοεϊκίηρ, κρείττονος ὀρέγονται, τοῦτ᾽ 
ἔστιν ἐπονρανίον, ἰξ 8. 4 δεῖίετ, τμδὲ ἰδ, 
ἃ Βεᾶνεηὶν {ΠΟῪ ἀβρίγε δίϊεσ. Τῆδὶ νυ ἢ 
ἰῃ Ροϊπει οἵ ἔδςξ ργονοκβὰ ἴῃ τῇς ρδιίγίδγοῃβ 
δε δβεῆβε οὗ οχίϊε ννὰβ ἴπδὶ {πεῖς πολγίβ 
ΨαΙῈ δεῖ οὐ ἃ δεϊζε σουπίγυ δηά ἤσπηεῦ 
βει[δπηχεηὶ τπδη σου] δα ἰουπά δηγνποῖα, 
δῬυξ ἰῃ πεᾶνεη. Απά Ὀεοδυβε ἴπον ἴδυ8 
Ρτονοά ἐπαὶ ἴπεν μετα ρίνίηρ ἴο αοά 
οταάϊι ίοσ πηεδηΐηρ Ὁγ ΗΠ]8 ῥτοηλδεδ τόσα 
ἴλη τε διε ἱπάϊςαιθά, Ῥεσαιϑε {ΠΕ 
τηελβυγεά Ηἱἴβ ὑγοπιίβεβ ὉῪ ἴπε βρίσίε οὗ 
ἴδε Ρτγοπηῖβεβ γσαῖμες ἤδη Ὁγ ἴτε (Ὠΐπρ ῥγο- 
τιϊβεὰ, Ηε ἰδ ποῖ δδεῃμαιηεὰ οὗ (ἢςπὶ, ποῖ 
ἀϑῃδπιθά ἴο δε ςδἰ]εὰ τπεὶς αοά; δηὰ {πε 
Ρτοοῦ (αὶ Ης ἰβ ποῖ αβϑῃαπιεά οἵ ἴπεπὶ ἰβ, 
ἴδ Ης ργεραγεά ἔοσ τπεπὶ ἃ οἰϊγ. Τῆς 
Ῥαϊείαγοῃδβ βποννεά πδὶ πεν υηάδετοιοοά 
τας ἰῃ ρινίηρ ἴπεδ6 ῥτοηγδβεβ αοά Ὀὲ- 
οδπης {πεῖς αοά; τῃεγείοτε Οοά ννᾷβ ποῖ 
ἀϑῃδπ,εά οὗ [Π6π|, ἀπά {Π|8 βΒῃοννεὰ ἰδεῖ 
ἘΒΡΕΟΙΔΙΥ ἱπ Ηΐβ παπιίηρ Ηἰπηδε]ῦ “τῆς 
αοά οἵ Αὐγαπᾶπι, ἰϑβᾶᾶς δηὰά δοοῦ " 
(Εχοά. 111. χ5). ΟΛ τ τηῖβ νεγϑα, νἱῖ]. τὸ 
ἃηὰά Μδί. χχίῖ:. 31, 38: Απᾶ ἴῆδι Ης ννὰβ 
τοῖν {πεῖς αοἀ Ηδ βῃον, τερδσίῃ 
ἔοτ ἴδ ἃ οἷν ᾿ς ἢ δου ἸΑΡΗΝ Ἐπ 

ταϊίοπϑ νϊοἢ ἴμεῪ δά Ὀαβεὰ προη 
Ηἱβ ρονεσ δῃηὰ ροοάποεβ. 

Ννες. 17. Πίστει προσενήνοχεν 
᾿Αβραὰμ. . ... “ΒΥ (αἰτῇ Αὐταῆαπὶ 
ψΠεη ἰτεά οἤετεὰ ὰρ ἰβδδο, γεᾶ πε ΨἘῸ 
μδὰ δςοεριεὰ {πε ῥγοπηγίβεβ, ἴο Βότα ἴς 
δά Ὀεδη βαίά, [ἢ ἴβδαδο 8881} [ἢν βεδά θὲ 
οδι!δὰ, οθετεά μβ ΟὨἹῪ βοη." Τῆς ρετέεςι 
προσενήνοχεν, Β488 (Ογαη!., 200) βᾶγ8 

“ολῃ οπἷν θὲ υπάετειοοά 48 τείεττίηρ ἴὸ 
τε αδιάίϊπῷ εχάπιρὶς οβεζοᾶ ἴὸ υ8᾽. 
δ πλ αγῖγ ΑἸογά, ΜΝ εβίοοις, ὙΝ εἰββ, εἰς. 
ϑύζειν ἰξ τ Ὀεῖῖεσ ἴο πᾶνα τεραγά το Βυτ- 
τοη᾿Β βἰδιϊθσγχεηΐ, “Τὸ Ῥεγίεος [πάϊοδλενε 
'8 βοστμειίτηεβ υϑεὰ ἰη {πε Ν.Τ. οἵ ἃ βίπιρ! 8 
Ρδβὶ ἔδοι πεσε ἰτ ἰ8 ϑοδσοοῖν ροββίδ]ε ἴὸ 
Βυρροβς ἴδε τῆς (πουρμξ οἵ εχίβεησ 
τεβυΐε ψν88 ἰη τὰς τί ετ᾽ 8 πιὰ ᾿. Απά ἴῃ 
76 00᾽8 Αρρεπάϊχ το Νίποεης δπὰ Ὀϊοκβοη᾿ 8 
Ονανι. οὐ Μοά. Ονεελ (ρ. 327, 8) ἴξ ἰδ 
Δεπιοηβιταιοά τἴῃδς “ἸΔῖετ Βῆονν"Β 
ΒΟΠΊΕ οἶδας ἰγᾶςεβ οὗ ἃ ἰεπάεπου ἴοὸ ὑδὲ ἴῃς 
Ῥετγίες: 88 δὴ Αογίβι ". τὸν 18 ργορδοϊυ 
δετα ἰηιεπ δά ποῖ πιεγεῖν ἴὸ ἰηάϊςαῖς ἴῃς 
οδδε οὗ δε ἰηάες!ΠΔ0]ε ᾿Ισαὰκ (νΔιρἤδη), 
ε΄. νν. 18, 20, Ὀὰϊ το 0411] αἰϊεπιίοη ἴο 
τῆς ἱπιροτίαπος οὗ ἰβᾶδο; δπὰ (ῃϊβ ἴβ 
{υγίμε δοοοπιρ δηθὰ ἰπ ἴθ βυοοθοάϊπρ᾽ 
οἴδιβςε νν Ὡς ὑσιηρθ οὐλ {πε }] δἰρηίβο- 
8ῃοε οὐ ἐἢε βαοτίῆςθ. [{ ψγὯ8 18 Ἥυἱυ βοῇ 
ψοπὶ ΑὈγαῆδη ννὰβ Οἤετίηρ (προσέφερε 
ἱπερεγέεος ἴῃ ἰϊβ ῥγορεσ δεῆβε οὐ δῃ υὑη- 
Βηιδης ἃ ιγαηβδοῖίοη) δηὰ ἰποσεΐοσες (πὰ 
8οῖε 1ἴπκ θεῖνεεη μἰπι8ε1 δηὰ τῆς ἔ018]- 
τηδηΐ οὗ τῆς ῥγοπιίδεβ ἴοὸ ψῆῖς ἢ δὰ δαά 
εἰνεη Ποδβρίςδδ!ε επίιεσιδίητηεηι (ἀναδεξά- 
ενος, 2 Μδος. νὶ. 190). “ΤῊς 5ο]ες [ἰηΐς," 

86, ἱττεβρεςοῖίνε οὗ ΔῺν οἴδεῖ οἰ! ἄγεη 
Αὐτγαμδπὶ πὰ μαᾶ οἵ τηϊὶρῆς μάνα, ἰὲ Βαά 
Ῥεδη βαίά ἴο μὶτη (πρὸς ὃν, ἀεποιίηρ ΑΡτὰ- 
διατὶ ποῖ 18820), [ἴῃ βδᾶς 8}41} ἃ δεεά ὃἊ 
παιηεὰ τὸ ἴπες (Οεη. χχί. 12); ἔπδὲ ἰβ ἴο 
ΒΑΥ, ἰξ ἰ8 Ιβδδᾶᾶς δηὰ ἢὨὶβ ἀεβοεηδδηϊβ το 
5411 ΡῈ Κποννῃ 8 ΑὈγδ ἢ δπὶ 8 βεεά. Οὐδοσ 
τε ριουὰ ἴο οουπὶ {πεπηϑεῖνεβ πα ἀδβ- 
Τεηάδληϊδ οὗ Αὐγαδδη δυϊ {πε ἴσγυς “βεοὰ " 
(κληθήσεταί σοι σπέρμα, ς΄. Αἱ. {ἰϊ. 16, 
20) ἴο ψνδοπὶ δἰοηρ ἢ Αὐγαπδπὶ δα 
ῬΙοπηίβεβ νεῖ ρίνεη 88 ἴῃ γτὰσς ἐδβδὶ 
Βργδης ἔγτοπὶ ἴβδᾶς, ἴῃε δαὶ οὔ ἴῃς ρτο- 
τηῖβε. Νὸ τ] (πειραζόμενος 45 ἰη ἀεη. 
χχί!. 1, ὁ Θεὸς ἐπείρασε τὸν ᾿Αβραὰμ ἀηά 
ς΄. αεη. χχὶϊ. σ2} οουἱὰ πανα τῆοσε 
δενεσε. Αδεσ ἰοῃρ νναϊἶηρ τῆς μεὶγ δδά 
δὶ 128 Ὀεεὴ ψίνεη, δηὰ πονν δέϊεσ Ὠἷβ 
Βορε πιὰ ἴοσ βδνεγδὶ γεᾶγβ γοοϊςὰ ἰξβεϊ ἴῃ 
12ϊ]8. οπς [1ἴ6, ἢς ἰδ τεφυίγεὰ τὸ βϑοσίῆσε 
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δεξάμενος, 18. " πρὸς ὃν ἐλαλήθη, “Ὅτι ἐν ᾿Ισαὰκ κληθήσεταί σοι α 6, καὶ. 
σπέρμα". 10. λογισάμενος ὅτι καὶ ἐκ νεκρῶν ἐγείρειν ' δυνατὸς ὁ ἰκ.γ: δα. 
Θεὸς, ὅθεν αὐτὸν καὶ ἐν παραβολῇ ἐκομίσατο. 
μελλόντων εὐλόγησεν 3 ̓Ισαὰκ τὸν Ἰακὼβ καὶ τὸν ᾿Ησαῦ. 

. 20. 
20. " Πίστει περὶ ο Οὐκ". 

21. ῬΠίσ. χχνὶϊ. 27, 

τει Ἰακὼβ ἀποθνήσκων ἕκαστον τῶν υἱῶν Ἰωσὴφ εὐλόγησε ὃ: καὶ ἢ χινίϊ, ο;, 
προσεκύνησεν ἐπὶ τὸ ἄκρον τῆς ῥάβδου αὐτοῦ. 

εἰ χινὶϊ. 
22. 4 Πίστει Ἰωσὴφ 4,15, τό, 

μῆνον ὑπὸ τῶν πατέρων αὐτοῦ, διότι εἶδον ἀστεῖον τὸ παιδίον - καὶ 3: Λε 
οὐκ ἐφοβήθησαν τὸ διάταγμα “ τοῦ βασιλέως. 

} φγειρειν ἰῃ ΝΝΌΕΚΙ, ; ἐγεῖραι ἱπ ΑΡ, 17, 71. 

δηνλογήσεν ἴῃ ΑὉΕ, 17. 

ἐδαι 1 ἀπὰ βοὸ ὃγεᾶλῖ ἢΐβ ννβοὶε ςοππθο- 
ὕοη ψν ἢ της ἥπατα. Νὸ ἴεσ τεβὲ οὗ 
88. {γιδὲ ἰη Οαοὰ νὰ 8 ροβδιθῖε. Ης Ἵοη- 
απετεὰ θεσοδυδε ἢς τεοκοηδά (λο νος 
“Ἔχργεϑ86β ἴῃς Τογηγδιίοη οἱ δῃ ορίπίοῃ ὃῪ 
εαἰσμἰαξίομ οἵ γεαξοηπέρρ', ἃ8 ἰπ πῃ. νὴ. 
18; 2 Οος. χ. γ᾽ ()αυρῃδη).), [δε ἐνεη 
τόσα ἴδς ἀεδὰ ἀοά 8 δὐΐε ἴο γαῖβε ὑρ---ἃ 
Ῥεϊϊεξ ἴῃ οὐ ροννεσ ἴο ἀο 18 υπίνετβ- 
ΔΙ1γ, βεθ ἰοῆη ν. 2Ζ:Σ. Τῆίβ δαϊϊεῖ ἐπδδ! εὰ 
Ἠἰπὶ ἴο ἀεἰϊνετ ΙΒ ΟΠΙῪ 8οη ἴο ἀεδίῃ. 
“Ἄγ Βεποε (ὅθεν, ἑ.ε., ἐκ νεκρῶν, ΔΙ(ΠουΡἢ 
δένεγδὶ οοτηπηεηίδίογβ, ἐνεη ὟΝ εἰβ8, γεπάεσ 
ἰξ “νβογοίοσε) αἷδο πε τεοεϊνεά ἢὶπὶ 
δδοῖκ (ἐκομίσατο, ἴογ τῃϊδ τηεδηΐηρ 5εὲ 
ΟΘεη. χχχνίϊϊ. 20 δηᾶ ρϑδββᾶρεβ ἰῃ ἿΝεῖ- 
βία) ἴθ ἃ ἔἤρυτε (ἐν παραβολῇ, ποὶ 
δοῖυδ!!ν, Ὀεοδιβε 1[βδδο μδὰ ποῖ ἀελά, 
Ῥυῖ νἱγίῃα!Υ Ῥεοδυθε ἢς πδά ὕδθη ρίνεη 
Ὁρ ἴο ἄεϑίῃ. Ηε μδᾶ ρβεβεά τπγουρῇ ἴῃς 
ΠΚεηαβ8 οὗ ἀδαϊῃ, απὰ ἢἰβ στεβιογαϊίοῃ ἴὸ 
Αὐγαμδπη ννὰ8 ἃ [ἰκεῆςβββ οὗ γεβυγγεοϊίοῃ. 
(ννβοενεσ υυΐϊβεβ ἴο δδὲ ἢον 8 βίπιρὶς εχ- 
Ῥτεββίοῃ τῇδ 6 ἰοττυγεά βῃουά σςοπβυῖς 
ΑΙ σά 8 'οπρ ποῖς οἡ {ῃἰ8 ρδος.) 

ψεις. 2οϑ. Πίστει περὶ ντων. ..... 
“ΒΥ [δι 18ᾶᾶς Ὀ᾽εδβεά [δοοῦ ἀπά Εδβαυ 
ἴῃ τεραγὰ ἴο {πίπρβ ἔαξυγα,"" 88 18 τεοογάεὰ 
ἰῃ τῃς ψΕ]-Κηοντι ράββαρε, Οεη. χχνίϊ. 
Ιβᾶδς ἴῆυβ ἱπ ἰβ ἴσγῃ Ἐχμι δι τοὰ 4 δι τῃ 
ὩΙΤἢ σου Ὀς ἀεβοτί δεὰ δ8 ἐλπιζομένων 
ὑπόστασις. “ΒΥ ἕαϊτἢ ]αοοῦ ννβδη ἁγίῃ, 
(ἀπ σκων ε΄. καλούμενος, νεῖ. 8, Δηι 
κει; 4, νεῖ. 17: [Π6 ρατγιϊςἰρὶς 11- 
Ἰυβίγαϊεϑ νῈσ. 13 δπηὰ δἷβο τγεηιηβ τῇς 
τελᾶος {πδὲ ]δοοῦ Ὀεΐοσε Ὡς ἀϊδὰ βανν δί8 
ΤὨΠ γε Β οι] ἄγεη ἰηπογτίηρ τς ῥγοπιῖβα 
(“ τγ ὕννο βοῃβ ᾶζε πιίης,᾽" αεη. χἰί νεῖ. 5) 
ὈΙεδδεά ες οὐ πε βοῃβ οἵ Ϊ]οβερἢ. 
ἕκαστον τ. νἱῶν, {πδὶ 18, ΒΕ ζᾶνε ας Δῃ 
ἱπάϊνιάυα] Ὀ]εββιηρ, ογοβδίηρ ἢὶβ ἢδηᾷβ, 
Ἰαγίης δ τἰρῃς οἡ τπ6 πεδά οἵ Ερῃγαίτη 
ἴῃ γουηρογ, δἰβ 1ἰοἴε οὐ Μαηδββεὶ, (ῃυ8 

24. ΤΟΙΣ Ρα. 
Ἰχχχὶν. ο. 

3 ηνλογησεν ἰπ Α, 17, 37. 
4 δογμα ἰη Ανΐ, 34. 

ἀἰδεϊη συϊδηίηρ Ὀεῦνεεη ἔα ἀεβύην οὗ ἴδε 
οης ὃηὰ ιπαὶ οὗ τῆς οἵδε δηὰ 80 τῆοτε 
δουηάδηι 1Πυβιγαῖτηρ δὶ8 ἐδ. καὶ 
προσεκύνησεν ἐπὶ τὸ ἄκρον τῆς ῥάβδον 
αὐτοῦ, “πὰ ννογβαίρρϑὰ Ἰεδηῖηρ ὑροη 
τῆς ἴορ οὗ Π.8 βιδῆ". Τῆς νψογάβ ἅγα 
ἴοι τε υΧΧ τεπάεγίηρ οἱ Οεπ. χίνὶϊ. 31 
ψυΠοτε ἴτε [οδερῃ δὰ βδογῃ ἴο Ὀυσν Πΐ8 
ἴαῖμες ἴῃ Οδπδδη, “ ἰβγϑαεὶ νψογβῃίρρεά, 
εἰς.". Ηἰδ εχδοεῖπρ' τῃ18 Ῥγοπιῖβα το τὴ 
]οβερῃ νᾶβ ῥζοοῦ οὗ ἢΐβ δι ἐπδὶ ἢϊ8 
Ῥοβίεσίν ψουϊὰ ἰημεῦῖς τπ6 ἰαπὰ οὗ ρσο- 
πιῖδε. ΤΒς ΓΧΧ τγαπδβίδεηρ' ἔγοπιὶ δη υη- 

Ῥοἰϊπιεὰ ἰεχὶ τεδά ΓΠΙΘΊΘΙ με βιαῆ' ἀπά 

ποῖ 88 ἴϊ ἴδ πονν γεδὰ ΓΙΩΪΩΓ τμεὲ Ὁεά, 

(18 ἰῃ χἰν", 2). ΤΠς τηεδηΐπρ ἰπ εἰπετ 
οΆ86 5 ἐμαῖ ἰπ εχίγεπ)ς Ὀοάϊγ ννεάκηςββ, 
εἰϊμες ὑπδῦϊε ἰὸ ἰεανε ΐ8 οσ ἴξ εὸ 
Οἠἱν ἀ0]6 ἴο διαηὰ νἱἢ {με αἰὰ οἱ ἃ βιδῆ, 
δί8 ἔαῖ ννᾶβ γεῖ υὑπιουκποά ὃν τῆς 5] ρῃϊ- 
εβὲ βδυτωρίοῃι οὔ ἄεςαυ. ""ἼΠῸ6 ἰάεα οὗ 
προσκυνεῖν ἰδ ἴπδιὶ οὗ γενέγέπος Ξλοτυη ἐπ 
ῥοσέωγε" (ναυρῃαη). Ἡετα ]Δοοῦ “ ψνοτ- 
βηΐρρεά" τῇ 1πδηΐεῆι] γοπηετηῦγαποε οὗ ἴπ 6 
Ριοπιβε οὗ αοά ἀπά παῖ δἰβ βοὴ μδᾶ 
δοςερίεά ἴξ. 

ψεσ. 22. ϑι πη] σῖν ]οθερα θη ἣς ἰπ 
δὶβ ἴυγη οἝπὶα ἴο τῆς οἷοβε οἵ πίβ [Ξε 
εὐξανασσμθ τὐμὴ 6εη. 1]. 26, καὶ ἐπέλεν; 
τήσεν Ἰ τηλᾶε τηεηποη οὗ ἴῃ ἐχοάυδ 
οὔ πε ἜΣ, οἵ [βγεῖ ("" αοά ν"}} βυγεῖν 
νἱδίϊ γοὺ δπὰ ν"}} Ὀγίηρ γοῦ ουὖἱ οὗἩ [δΐ8 
Ιλπά ἴο ἴῃς ΙΔπὰ οοποεγηῖηρ δίς Οοά 
δνδις ἴο οὐγ ἔλίΒογβ," αεη. 1. 24) δπὰ 

να οοππηδηδταεπὶ κοηξετηῖῃ 1.1 ὅπερ 
ἐγ 8141] ΟΑΥΤῪ ὉΡ ΠΥ ὈΟΠεΒ ἤδηςα νυ] 
γοὰ» αςη. ]. ΣΡ Εοτ {πε ξυἸΠ]τηεπὶ οὗ 
ἴδε οοτηπηδηᾶ ες Ϊοδῆ. χχίν. 32). 

νν. 23-31. Ὑῆα υτίτεῦ ρ48868 ἔτοπὶ ἴῃς 
Ῥαιίδγομαὶ αρὲ ἴὸ ἴδε ἰἰπλε8 οὐ Μοθεβ 
δηά τῆς ]υἄρεβ. 
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μέγας γενόμενος ἠρνήσατο λέγεσθαι υἱὸς θυγατρὸς Φαραὼ, 25. 
μᾶλλον ἑλόμενος συγκακουχεῖσθαι τῷ λαῷ τοῦ Θεοῦ, ἢ πρόσκαιρον 

ι Εχοά. χ. 
ἔχειν ἁμαρτίας ἀπόλαυσιν. 26. μείζονα πλοῦτον ἡγησάμενος τῶν 

48. 20,εἰ ἐν Αἰγύπτῳ θησαυρῶν τὸν ὀνειδισμὸν τοῦ Χριστοῦ - ἀπέβλεπε γὰρ 
χίϊ. 31, 
εἰς. εἰ 

υ Εχοά. χίΐ. 
3,21, 22. 

Εἰγει τῇς (δι οὗ ἴπε ραγεπίβ οὐ Μοβεβ 
(τῶν πατέρων αὐτοῦ, ἰπ ϑιερῃδηιβ᾽ 
ΤΑέβαμν, βενετῖαὶ εχαιηρίεβ ἃγε ρίνεη οἱ 
τε ὑδεὲ οἵ πατέρες (οΓ ““ἕλῖπεῖ δηὰ 
τιοῖῃετ," ραγεηῖδ; δημὰ Ἴςοπβίάες Ερῇ. νὶ. 
4 απὰ Οοἱ. ἰἰϊ. 21) ἰ5Β οεἰενταϊοὰ. ΤὨϊβ 
(δ ννᾶβ δῆονη ἰῃ πεῖς ςοποελιηρ 
Μορβεβ ἕο ἴξτος πιοηῖ!β δέτε ἢίβ Ὀἰγιἢ 
δηὰ τῆυ5 ενδάϊηρ ἴῃς ἰᾶνν ἴπδὶ πιδ]ς 
τράτεη, ψεῖς ἴο δε τεῦ, περ ἴῃ 

ἰ5ά. χί. 7 νηπιοκτόνον αγμα. ΤΕΥ 
ἀϊὰ ποι ἐπ τιῖϊς οοπιιηαπάπχεπι οὗ ἴῃς 
ἰΐπρ. [τ ἀϊά ποὲ νεῖ ἀραΐπδι τῇς 
ΟΠ] 5 Ὀεδυῖν Ὡς Ῥεϊοκεπεά {πα πε 
ν 88 ἀεβιίη δὰ ἔοτ βοιιεϊῃίπρ στεαὶ. ΤΒεὶσ 
ΑΔ σοπείδιοὰ ἰῃ τῃεὶς οοπβάεηςς τπδὶ 
ασοά πιδά ἰῃ δίοτε ἔοσ δο δβαπάβοχηε ἃ μιὰ 
ἃπ τἰοηδὶ οἄγοεσς πὰ ννουἹά βᾶνε ἢ πὶ 
ἴο {016] Πβ ἀεβείηγ. ἴπ Αςἰβ νὶϊ. 20 
ϑίθρδεη 98115 μἰπὶ ἀστεῖος τῷ θεῷ, εχίτᾶ- 
οτάιπαγι Υ θεαυξι! (ο. ᾿οπαὴ 11}. 3) οὐ 88 
Ῥμῖϊο, θὲ Μος., Ρ. 82, ὄψιν ἀστειοτέραν 
ἢ κατ᾽ ἰδιώτην, ἰπάϊςδείηρν ταὶ ἢς δδὰ ἃ 
ςοτγεβροπάϊηρ ἀδβίίηγ. Μοβεβ ἢἰπιβεῖῖ 
ψἤεη πε ἕτονη ὑρ (μέγας γε » 
88 ἴῃ Εχοά. ἱϊ, ΣΙ ραγδρῃσγαβεὰ ὃν ϑίερῆεη 
(Αςῖβ νἱῖ. 23) ὡς δὲ ἐπληροῦτο αὐτῷ 
τεσσαρακο! ρόνοτῃ τεξιδεά ἴο ὃς 
οδΙεὰ ἃ βοὴ οὗ ἃ ἀδυρῆίες οἵ Ῥῃδγαοῆ. 
ΤῊΣ εἰρηίβολποε δπὰ βουγος οὗ ἰπίβ τε- 
ἔχβαὶ ἰδγ ἐπ ᾿ίβ ργεξεγγίῃρ ἴο βυβῖεσγ 1}}- 
ὑδᾶρε ἢ Οοά᾽Β Ρεορὶς γαῖμεσ ἴδῃ τὸ 
βανς ἃ βῃοιί- επ)ογτηεηὶ οὗ βίη. 
συνκακ., ἴῃ δίπηρ]ς νετὺ ἴῃ νεσ. 37, 8180 
χὶϊὶ, 3; τ[ῃ6 οοτπηρουπά Πεῖε ΟἾγ. τῷ λαῷ 
τοῦ θεοῦ, ἰϊ νναϑ Ὀεσδυδε ἴπεῪ ννεῖς ΘΟ δ 

ἴς, ποῖ βοϊεἶν εοδυδε πεν ννετε οἵ 
6 Ὀϊοοά, τπᾶὲ Μοβεβ ἴὅγεν ἵπ Πὶβ οὶ 
ΜΙ τδαπι. Ὁ ννδ5 [8 νυ πο ΠἸυβιταϊεὰ 
δ8 ἠδ. Ης Ῥεϊϊενεά τπΠαὶ Θοά ψου!ά 
{0181 Ηἰἱπθ ῥγοπιῖδβε ἴο Ηἰἶβ ρεορίε, {|| 
{κε Ἰποοὰ δ8 δὲ ργεβεηΐ ἴβεζε βεοηεά ἴο 
δε οὗὁἨ δΔηγ ρτγεδὶ ἔστυτε ἔος Ηἷβ τᾶςς. Ου 
ἴῃς οἵδε ἤαπά ἔπεσα ννᾶβ ἴῃε ἁμαρτίας 
ἀπόλανσις, {πε επ͵ογπιεηὶ νος νν88 
νη Ὠἰ8 τεδοῦ ἰΓ ΟΠΙΥ πε Τςοπηπιειεὰ τμ 6 
βἰη οὗ ἀεηγίηρ πἷἰβ ροορίε δπὰ τεπουποίηρσ 
τπεῖγς αΐυτε ἃ8 ργοηηϊβεά ὃν αοά. Εὸος 
“τῆς εη]ογτηεηξ το δε τεαρεὰ ἔγοπι βίῃ" 
ἄοεβ ποὶ γεΐεγ ἰὸ τἢς ρίεδβυγε οἵ ρταῖ- 
ἐγίῃρ βοηβυδὶ δρρεϊίτε δηὰ 80 ἑογίῃ, δυὶ 

ι εἰς τὴν μισθαποδοσίαν. 47. ᾿ Πίστει κατέλιπεν Αἴγυπτον, μὴ φοβη- 

τἰμ ἀν. θεὶς τὸν θυμὸν τοῦ βασιλέως - τὸν γὰρ ἀόρατον ὡς ὁρῶν ἐκαρτέρησε. 
28. " Πίστει πεποίηκε τὸ πάσχα καὶ τὴν πρόσχυσιν τοῦ αἵματος, 

ἴο τῆς πΒδιιβίδοιίἼοη οὗ 4 πίρῇῃ δπιδιτίοα 
δηά τε ρταιϊβοδλίοη οἵ ἢἰ8 ἔπει ἰδϑίεβ 
ΜΏΙΟΩ δὲ πλῖσπς πᾶνε Πμδά Ὁγ τετηδι πίη 
ἰπ ἴῇς Εργρίίδπ οουτ. Μεγ βίπη τὶν 
ῬΏΙΠΟ ἱπιεγργεῖδ ἴῃς δοιίίοη οὗ Μοβεβ, ψγῇο, 
δε φἄγβ, “ εϑίεετιςεά (ες ργοοά τδίηρ οὗ 
τόδε ψῆο δαά δἀοριεᾶ ἢἷπι, δου 
τῆοζε δβρί εηἀϊά ίος ἃ ϑεᾶξοῃ, ἴο ὃὈς ἰῃ γτεα!ν 
δρυσίουδ, Ὀυϊ τόδε οὗἉ δὲβ παῖυγα! ραγεηῖρ, 
Ἰπουρ ἴοσ ἃ 1||6 νὯ11ς [ε88 οοπδβρίςυ- 

οὐδ, ἴοὸ ὃς ἴτὰῦς ἀπά ρεπυΐπε" (δὲ 
Μοξε, Ρ. 86). Τῆδιὶ νος ἱπβυεηςεά 
Μοβεβ ἴο 6 {818 σῃοίςς ννᾶβ Πῖ5 εβι- 
τοδίς οὗ τῆς ςοπιραγαῖνε νδ]ὰς οὗ τῃε 
ουϊςοπὶς οὗ Βιβετίηρ νι Οοά᾽ 5. ρεορὶς 
δηὰ οἵ τῃε δαρρίπεββ οἥετεά ἰη Εφγριὶ. 

ἔζονα πλοῦτον . .. εἰς τὴν πο- 
ἔοσίαν, ““βίηςεα ἢς οοπείἀετεα τῃἢς τε- 
Ριοᾶςἢ οὗ τε ΟἾγβι ρῥτεδῖες τίς μεβ 
ἴλη (πε ἱτεάβυγεβ οἱ Ἐφυρὶ; ἴον ἢε 
Ἠράρβαδ α Κερι ἐν νίενν αν τενναγὰ ".. {πε 
τεργοδοῦ οὐ Οὔ αν δπὰ ἀΐδζταςε, νν 
Μέρθδα ἱ ὑμαν 15 οςαἹ]εὰ “ τῆς τεργοδοῖ 
οὗ τῆς ΟΠγίβε ̓  δεζδυδε ἰξ "νῶ8 οὔ δο- 
οουπὶ οὗἁ Πἰδ δεϊϊεί ἱπ Οοά᾽β βανίηρ ρυγ- 
Ροβε παῖ ἣς βυβετοά. ΤῊς ἐχργεβδίοη ἰβ 
τηϊεγργειθὰ Ὁγ οὖ [οτὰ᾽ 8 βιδίεπιεηι παι 
Αμταπαπη βἂνν δ ἀν. [1 ἄοεβ ποῖ 
ἱπιρὶν τπᾶῖ Μοβεβ Ὀεϊϊενεὰ τῆδὶ ἃ ρες- 
βοῃδὶ ΟἸγίδι ννᾶβ ἴο οοπγε, Ὀυϊ ΟὨἹῪ ἴπδὲ 
Θοά νουϊὰ (181 ἐπὶ ργοπιῖβε Ὡς ἢ ἰῃ 
Ροίπι οὗ ἔβοϊ ννᾶβ {181|δἀ ἴῃ τπ6 οοτιὶηρσ 
οὐ Ομτγίβι. Τῆς ντίϊες υ868 ἴῃς ἐχργεββίοῃ 
ταῖμεγ νἱτἢ ἃ νίενν το δ τεαδεγβ νῇο ννεσεὲ 
Βῃτιηκίηρ ἴτοσλ ἴδε τεργοᾶςῃ οὗ Ογίοι 
[πς 13), ἴῆδη ἴτοπὶ ἴμε ροίηιϊ οὗ νὶενν οὗ 

ο8ε8. ϑανεσδὶ ἱπίεγργείειβ (Π 6] Ζοςῇ, 
εἰς.) ϑβδυρροβε παῖ ἴῃ νἱσίυς οὗ (δὲ 
τωυβίςδὶ υπίοη ΟὨγίβε βυβεζοά ἰῃ ἢ 
Ῥεορίς. Βυῖ, 286 Ῥανίάβοῃ βᾶγβ, “ τιῖ5 
τηγϑιϊοδὶ υπίοη σᾶπηοῖ ὃς 5ποννῃ ἴὸ ὃς 
ἃη ἰάεα Ὀεϊοπρὶπς το ἴῃς Ερίδβιεϊε, ποὺ 5 
τὴϊβ βεη8ς ρεγιίπεπε τὸ τῆ6 σοπηεοιίοη. "ἢ 
(38ο ννεῖββ, “ ἀϊε νοσγβίς πρὶ ᾿ἰεσὶ υἡ- 
βεσεπὶ Βείείς ἔεγη".) Δ είββ᾽ οὐτι ἰπ- 
τεγργεϊδιίοη ἰβ ἱπρεπίουβ: “ΤῆἪε ΟἽ. 
σΠυγοῦ νν88 ογεαῖϊθὰ Ὀγ τῆς ρῥγε-εχίβιεπι 
Μεββίδῃ ἰο ὃς ἴθ ρεορίς ψὺ ψγεῖα 
ἀεδιϊπεὰ το ἱπεγοάυος τπγουρῇ Ηἰπὶ Ρετ- 
ἴεςι βαϊνδιίοη ; τπεγοΐογτε βοῇ πηδὶιγεδῖ- 
τηεηὶ οὗ {Π|8 ρεορὶες ννᾶβ σοηϊδηιρὶ οὗ 



25---31. 

ἵνα μὴ ὁ ὀλοθρεύων ' τὰ πρωτότοκα θίγῃ αὐτῶν. 
έβησαν τὴν ἐρυθρὰν θάλασσαν ὡς διὰ ξηρᾶς ᾿ ἧς πεῖραν λαβόντες οἱ 

30. “Πίστει τὰ τείχη Ἱεριχὼ ἔπεσε, ν᾽ 105. νἱ. Αἰγύπτιοι κατεπόθησαν. 
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29. " Πίστει δι- ν Εχοά χίν. 
41, 22. 

κυκλωθέντα ἐπὶ ἑπτὰ ἡμέρας. 31. " Πίστει ἹρΡαὰβ ἡ πόρνη οὐ συν-χ ΙΝ μα, 

ἀπώλετο τοῖς ἀπειθήσασι, δεξαμένη τοὺς κατασκόπους μετ᾽ εἰρήνης. ες. ΠΗ 

1 ολεθρενων ἰπ ΑΕ. 

Ηἱἰπὶ 48 ὑπαῦίε ἰο ἀνεῦρε δηὰ ἀεϊϊνες 
Ηἰβ ρεορίε". Τὸ βᾶὺῪ ἴμδὲ ἴξ τηεᾶπβ 
ΤΑΘΙΕΙῪ “ἴῃς 5βαπια γτεργοδοῦ ἰΠδὲ ΟἸγὶδὲ 
Ὅοτα᾽" Βοδγοςῖν βδιίβῆε [πε εἐχργεββίοπ. 
ΤΠε “ τεάβυγεβ οἵ Εργρὶ " τηυβὶ ὃς βυΡ- 
φοβεὰ ἰὸ ἱποίυἀς 411 τῆλε παά ὕδεη δο- 
ουπιυϊδίεὰ ἀυγίηρ σεπίιτίε8. οὗ οἰν ]8ά- 
τίοη. ἀπέβλεπεν, ἢς ΠΑΡ᾿ ΓΙΔΠΥ κερὲ ἰῃ 
νίενν ἴδ τεννασὰ. Οὐ. Χεη., Ηἰπέ., νὶ. τ, 8 
“ἡ σὴ πατρὶς εἰς σὲ ἀποβλέπει, 450 ΡΒ. 
χί. 4. ΡΒιο, δἋ Οῤἧῥ., Ρ. 4. κατέλιπεν 
Αἴγνπτον, “δε ἑοτβοοῖ Ἐφυρι," δηὰ βεὰ 
ἴο Μιάϊαπ. Τῆδε {8158 βϊρῃς ἀπά ποῖ [86 
Ἐχοάυβ ἰβ πιβαπί ἀρρεᾶγβ ἔτοηὶ ἴῃ6 οοη- 
πεοιίοη οὗ τῆς οἴαιδε ὈοΓἢ τ νΒδὲ 
τεςθάεβ δηὰ στ νῃδὲ (ΟἹ. [{ 6χ- 
10118 Ἐς τεβυϊε οὗ δί8β. ςποίος (νεῖ. 26), 

δηὰ ἰτ αἰϊιάεβ το δῖ ρῥιεοεάεὰ ἴῃς 
Ῥῴββονες (νεσ. 28). Τῇῆε νογὰ ἐκαρ- 
πέρησεν, ἀεποιίηρ ἰοηρ σςοπιϊπυεὰ οπάυτ- 
δῆος 4180 βυϊϊ8 δεῖίεσ [Π]58 τεΐεγεηςα. 
Τῇ οηΐγ ἀϊθῆου!ν ἱπ τμΠ6 τνᾶν οὗἉ δοσερί- 
ἰὴ τῃΐ8 ἱπιεγργείδιίοη ἰ8 ἐουπά ἴῃ τῆς 
“νοσάβ μὴ φοβηθεὶς τὸν θυμὸν τοῦ βασιλ- 
έως, Ὀεοδλυδβε, δοοογάϊηρ ἴο Ἐχοά. ἰΐ. 15, 
τῆς πιοῖίνε οὗ Πὶ8 Ηϊρῆς γα8 ἔεασ οἵ τῆς 
Κίηρ. ἐφοβήθη δὲ Μωυσῆς. Βυῖ ψἴιδὶ 
ἰδ ἰῃ τῃς νυγιῖεγ᾽ 8 τιϊηὰ ἰβ ποῖ Ῥῃδγδαοδ᾽ 8 
ἌΤΑΣ. 285 οδυδαὲ Ὀὰῖϊ 48 σοπβεαυεπος οὗ 
Μοβεβ᾽ δϑαηδοηιηεηι οἵ Ερυρὶ. Ηἰβ 
Ἔιρῆι βμονεὰ (αὶ ἢ πδά ἔζεαιιν τε- 
πουποεά [1 δὲ οουγῖ, ἀηὰ ἰπ ἢ 5 ᾿πάϊ- 
οαἰίπρ ὉΥ τ8ῖ8 ἀεςίεἶῖνε δοιίοη τπδὶ πε νν88 
δη ᾿βγδείἰς, δπὰ πιδδληΐϊ ἴο βδαγε ψἱτἢ Πἰ8 
Ῥεορίε, ἢ Ὀγανεά ἴτε κίπρ᾽ δ ντδῖῃ. 
Τῖβ Βα ννᾶβ βιγεηριμεηεὰ ἴο ἀο Ὀεσδιιβς 
8 βἂνν δῃ ἰηνί δῖ ]ς πποπδγοῦ ρτεαῖεσ ἤδη 
Ῥῃαδγαοῆ. νδυρβδη βεεπὶβ ἴῃς οὐΐν ἰπ- 
ἱεγργείεσ ψῆο μᾶ8 ργθοίβεϊυ δΐξ {6 
ψτΙ ετ᾿ 8 τηεδηΐπρ: “ἴῃς ἴννο ἔξδιβ ἃσε 
ἀϊδετεηι, ἔπε οἠς ἰ8 ἴῃ ἔξας αγίβίηρ ἔτοτη 
ἴδε ἀϊδοονεγυ οὗ Βί8 βἰαγίηρ {πε Ἐργρείαη, 
Ὧδε οἵπεσ ἰβ ἴῃς ἔεα οὗ Ῥῆδγαδομ᾽᾿ Β δῆρεγ 
ου ἀϊβοονεγίηρ Ὠἰβ ἤΐσῃς. Ηε Μεανεὰ απὰ 
ἐλεγείονε ἥεὰ : κε 7εαγεά κοί, απὰ ἐλέγε 
ὥονε βεὰ." Ἡανίηῃ Βεὰ δηὰ 30 ουκίηρ 
δἰ πη8ε 1 ΟΠΗ͂ ἔγοπι 411 ἱγηπιεάϊαίε ορροτ- 
τυπῖῖν οὗ δεῖρίπρ δἰ ρεορίς, ἐκαρτ- 
έρησεν, “ες 5ιεδάξαβιϊν διἀεὰ Πὶ5 
τίπις,"" Ὀεοαυβε δε 8ᾷνν ἰῇς [ηνἱβίδϊς, 
Ὀθεὶηρ τπὰ8 δῃ εηγίπεηι {ΠΠη8ιγατίοη οὗ 
Ζαϊτ 88 ἔλεγχος οὐ βλεπομένων. Ἴδε 

3 πεσαν ἴῃ ΜΑΌῬ, 17, 23, 71. 

δοτῖβι γδίμεσβ [86 ἔοσῖν γεᾶσγβ ἰῇ Μίάϊδη 
ἱπῖο οπς εχμϊείοη οὐ ᾿νοπάεσία! ρεσ- 
βενεζᾶηος ἴῃ ἔβ. Ιὲ τνῶβ ἴῃς ὑρρεὲγ 
ἔοττῃη οὐ ἴ6ε βοῦοοὶ νῆϊοβΒ ἀϊδοίρ! πεὰ 
Μοβεβ δπὰ ντουρῆι ἢἰπλ ἴο ἴῃς πιου]ά οὗ 
4 πεῖο. Αποίδμοσ ροίπὶ ἰη [ιἰβ οᾶγθοσ δὶ 
νος Δι πιδηϊεβιεὰ ἰδεῖ 8 τῆς 
Εχοάᾶυϑβ, πεποίηκεν τὸ πάσχα, “πε παῖ 
ςεἰεδγαιθὰ τῃ6 Ῥάδββονεσγ ". ΑἸΐογὰ βαγβ 
ἴῃς ρεγίεος ἰ8 υβεὰ οὐ δοζοιηὲ οἵ ἴδε 
Ῥᾶββονεσ Ὀείηρ “8 511} επάυτίηρ Εεδβι". 
Βυὶ ἐξ ἰδ Μοβεβ' οεἰεὐγα! οι οὗ ἰὲ ἐπδὲ ἴῃς 
Ρεζίεςς τεργεβεηῖβ 88 επάυτίπσ. Τμα 
οἰαβδίοαδὶ ἰγσεδίτωεηϊ οὗ τῆς χυεβεέοη, Η 88 
ποιεῖν ἃ ΒβαςτὶςϊΑ] τηεδληίηρ ἰη ἴῃς Ν.Τ. 
ΜΠ θὲ ουπὰ ἱπ Ρτιοῖ. Τ. Κ. Αδδοιι 8 
Ἐξβαγς. ποιεῖν ἰδ τερυϊαεῖν υβεὰ οὗ 
“ Κοορίη " ἃ ἔεαβί ; απὰ [ῃϊ8 18 ἃ οἰ δβδίοδλί 
υϑᾶψε 48 νεῖ]. Οὐ. Εχοά. χίὶ. 48, χχίϊϊ. 
16, χχχίν. 22; αἰ πη ϑμὴν Χχχν. 17-10. τὸ 
πάσχα οτἰρίηαι!͵.Υ (πε ραβοῇαὶ ἰδπιῦ, 
Ἐχοά. χίΐ. 21, καὶ θύσατε τὸ πάσχα, 
Μαείκς χίν. 12 τὸ πάσχα ἔθνον, ἢεποςε ἴδ 
ἔεαβι οἱ ΡΆββονοσ 48 ἰῃ Τὐκε χχί!. τ᾿. [τ 
ἰ8 στε φασέκ τπγουρθους 2 ΟΒτοη. 
χΧχχ, δηὰ χχχν., αἷδο ἱἰπ [ες. χχχνίϊ. 8. 
καὶ τὴν πρόσχνσιν τοῦ αἵματος, “ἀπά 
τῆς αϑιιδίοη οὗ ἐπε ὈΪοοά" ἐπε βργϊη κι πρ 
οἵ ἴῃς δ]οοά οἡ {πε ἄοος ροβίβ 48 ζοπῇ- 
ταλιἀεὰ ἱπ Εχοά. χίὶϊ. 7, 22, με οὐήεσι 
Ῥείη τθδὲὶ τῆς ἀεδβίγογεγα οὗ ἴῃς ἢγβι- 
Ῥοσπβ πιϊρῃξ ποῖ ἰουςἢ τε. ΑΒ θιγγάνω 
8 ζο οννεὰ ὉΥ ἃ σεηίεῖνε ἰῃ χὶϊ. 20 ἴἴ ἰδ 
ριοῦδδῦῖς τμδὶ τμῈ νντίτες ἤοσα 8180 πηδαπὶ 
ἵξ τὸ ρονεγῃ αὐτῶν ν»ἢ11ε πρωτότοκα [ςοἱ- 
Ἰοννβ ὀλοθρεύων. 850 ΕΑΝ. ὁ ὀλοθρεύων 
ἰδ ἴάκεη ἔτοπὶ Εχοά. χίϊὶ. 23. πρωτότοκα, 
Βιβί-θοσηβ οὗ τηδὴ ἂπὰ αἷβδο οἵ Ὀδεδβῖβ, 
Ἐχοᾶ. χἰϊ. 12. αὐτῶν ἰ8 πδίυγαϊ!Υ τε- 
ξεττεὰ τὸ “τῆς ρεορὶε οὗ ἀοά," νεσ. 25. 
[τ νᾶβ ἃ ποίενγιίῆυ ἔδίἢ  ΒΙ ἢ ἐπδῦϊεὰ 
Μοβεβ οοηβάεπον ἴο ργοπηῖβε ἴῃς ρεορίε 
Ργοιδοιίίοη ἴτοπι [ες ψζεπεγαὶ ἀεςβίσγυςτίοη. 
Οπἡ τῇεὶσς ραγί αἷβο ἴβεγε ννᾶ8 ἴῃς τπηδηΐ- 
ἐεβιδείοη οὗ ἃ βίστοης ἴδ. διέβησαν 
τὴν ἐρνθρὰν θάλασσαν . . -. 
“Π6Υ Ρ᾿ ταγουρὴ (πε Ἐεά β8εᾶ δ8 ἰΐ 
οῃ ἀξγ ἰαπὰ". ὙΤῆαε ποηγίπαίϊνε τιυδϑὲ Ὀ6 
ἴδκεὴ οὔ οὗ αὐτῶν. διέβησαν, [δε 
8118] ἴοσπὶ ἔοσ σγοββίῃηρ ἃ γίνε Οἵὕ ἃ βρᾶζε. 
ΤΒε εὰ 868 ἰβ8 ἱπ Ηεῦγενν “τῆς 568 οὗ 
[τεἀ] ννεβάβ᾽". διὰ ξηρᾶς γῆς 145 ἰπ 
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γ Πάν. δ, 42. 5 Καὶ τί ἔτι λέγω ; ἐπιλείψει γάρ με διηγούμενον ὁ χρόνος περὶ 

ΠΝ ἐξ 
84π|, ἱ. 20, εἰ χἰΐ, 17, εἰς. δὲ χὶἱὶ. σ4, οἱ χνὶϊ, 45. 

Ἐχοά. χίν. 29 ἐπορεύθησαν διὰ ξηρᾶς ἐν 
μέσῳ τῆς θ 4150 χν. το; δηὰ 
ς΄. τῇς νατίουβ ἱπηργεββίοηβ ἰῇ ἴῃς Ῥβαὶπὶ8 
ΜΘ οεἰεῦγαις ἴῃς ρτεαὶ ἀεϊϊνεγδηςα. 
Τῆς μτεδίμεββ οἵ (δες ρεορῖς᾽β ἐδ!" ἰ8 
δοοεπίυδιεά Όγ τἢε ἴαϊε οὗ [Ὡς Ἐργριίδηξ, 
Μἤοβα δἰϊεπιρὶ ἴὸ ἴο!]ονν ννᾶβ δυάδοι ἐγ 
δηὰ ρτγεβυηχριίοη ποὶ ἕδη. ἧς πεῖ ραν 
λαβόντες. . . “οἵ νΒὶςἢ [ἑ.4., οὗ τς 
868] πηλίκίπς {ταὶ τῇς Ἐργρίϊδηβ ννεσα 
β δ] ονεὰ ὑρ,᾽᾿ Εχοά. χν. 4 κατεπόθησαν 
ἐν ἐρνθρᾷ θαλάσσῃ. Αποιδεῖ ἱπβίδηςς 
οἵ τῆς [41τἢ οἵἉ (ἢς ἰὶς ἂπὰ ἰϊ8 εβΐες (8 
ἰ8 ἐουπὰ ἰῃ {πε [41] οἱ τῆς ννα]}8 οἵ [εἐγίςδο. 
ΎΤΒε ρτεδίηεββ οἵ ἴῃς ἔδι ἢ πᾶν Ὅς πηεᾶδ- 
υτοὰ ὈΥ ἴῃς ἀϊ βίου Υ ννὲ πον ἢᾶνε ἰπ 
δαϊϊενίηψ {παι τιε νν8}18. {6}} νυϊῖπους τπε 
Δρρι!ἰςατίοπι οὗ δτν νἱβίδ]ε ἴοτος. Οοά᾽ 8 
Ρτοπιῖδε ψᾶ8, πεσεῖται αὐτόματα τὰ 
τείχη, δηὰ Ὀεϊϊενίπς τὨΐβ ργοσ δε τῆα 
δορίε ςοπιραββεὰ ἰῃς οἷν βενεη ἄδυβ. 
Ἧς ρτεδίηςββ οὗ {πεὶγ ἔα ἢ ννᾶβ ἔυγῖ πεῖ 

εχ ϊδιτεὰ ἰπ τῆεῖγ σοπείπυΐπρ' το ςοπηραβ8 
τῆς οἰτγ ἄδν αἴϊογ ἄδυ, ἴογ ἰη ἴῃς ῥγοπιῖβε 
(Τοβῇ. νὶ. 1-5) πο πιεπιίοη ἰ8 πιδᾶς οὗ 
ΔΌΥ ἀεῖλν ἰπ ἰΐϊ8 ἔμ Ππιεπὶ απὰ τῆς 
πδῖυγαὶ ἱπέδεσεπος γουὰ δε τῃδὲ τῇς νν8118 
ψουϊά [411 οὐ 18 ἔτβι ἄδυ. Τῇδι ποῆς 
βῃοιϊὰ πᾶνε {εἰξ ἰοο δῇ τηδσοῃίπρ ἀδΥ 
ἴτε ἄδυ τουπὰ δε 5ο] ἃ νν8}18 18 θεγοπὰ 
ῃδίυτο. κυκλωθέντα, δεε Ϊοβϑ. νί. 
6,14 δἀηά ίος ἐπὶ ἑπτὰ ἡμέρας, [ο5ἢ. 
ν᾿. 14. “ὙΠεπ δρρ]εά το εἴπης, ἐπί ἀς- 
ποῖεβ ἴῃς ρεγίοά ονεῖ ψῇῃϊοῃ βοπιεϊπίηρ 
εχίεπάβ, 28 1κὸ ἷν. 25, ἐπὶ ἔτη τρία, 
ἀυτίης ἴἄτες γεασβ᾽" (γίποσ, ρ. 5δοϑ). 
Τῆς (411 οὗ ̓ ετίοῃο δηά (ἢς οἘχιεσπιπδιίοῃ 
οἱ 118. Ἰπβαθίτδηιβ βυρρεδὲ ἰῃς Ἔεβοᾶρε οὗ 
Ἑλπαῦ. ἡ πόρνη, ἱπ [18 δβιτίεϊ πιεδηΐπα 
(" ἰδέα τηδγειγίχ " (Ογίρεη), " Τογηϊςασία 
([τεπδου8), ἰ8 ἱπιεοδυοεὰ ἴο ἐπιρμδβίβε 
ἴῃς ροψεσ οὗἨ ἔδλίτ ; 8ῃε ἀϊά ποῖ ρεγίβῃ 
ἰοηρ υἱ ἀπε ἀϊδορεάϊεηε (11. 18) ; 
ἀπειθήσασιν, {πεν κπενν ἴμπᾶῖ τδς 
1μοτὰ Π94ἃ ρίνεη ἴῃς Ιαπὰ το Ιεγδεὶ (] οδὰ. 
ἱϊ, 9, 10) Ὀὰϊ ἀϊὰ ποῖ βυδπιὶ τΠπεπηβεῖνεβ τὸ 
τ8ε δοκηονϊεάρεά ρυγροβε οὗ εβονδῇ. 
λαμ δοιϊεὰ ὑροη δεῖ Ῥε]εῇ ἴῃ Ἐδ8 ρυτ- 
Ῥοβε δπὰ ἱπδίεδὰ οἱ ἀεϊϊνεσίπρ ὑρΡ τῇς 
δρίεβ 8ἃ5 δηῃδπηεβ οὗ ΠΕ σΟΙΠΈΥ “τε- 
ςεἰνεά τπεπὶ ψἱἢ ρεδος," τπδὲ ἰ8, 85 
Εἰεπάϑ; τίβκίηρ δεῖ 1ἴπὸ δεοδυβε οὗ Ποῖ 

(ἢ. 
νν. 32-4ο. ϑυχηπίαΙΥ οὗ [πε δοπίενε- 

πιεπίβ οὗ ἔτ ἴῃ ἴΒς εἰτηεβ βδυδβεαυθης ἴο 
7οβδυδ. 

γες. 32. Αἱ τὴ18 ροϊπὶ {πῸ Ὑυτῖτεγ δε α8 

ΕἸΣ ΣΝ Γεδεὼν, Βαράκ τε καὶ Σαμψὼν καὶ ᾿Ιεφθάε, Δαβίδ τε καὶ Σαμουὴλ 

1δδὲ Βα οςᾶπποὶ ρυγβὰς ἴῃς τηεϊδοά ἢς Π48. 
Ὀεεη [Ο]]ονῖπρ ἀπὰ γίνε ἴῃ ἀειδι! 411 τῆς 
δβίηδὶ πηδηὶ οβιδομβ οὗ ἐδιτῃ, νυ ἢ ἀγε 
τεοοσάεά ἰῃ ἴῃς ἀπηδ]5 οὗ δἰβ ἴε. τί 
ἔτι λέγω, “δὶ 5Π8}}1} βιγῖπιεσ βᾶγ ἢ" 
ἀεϊδεγαῖνε βυδ)υηςεῖνε (ο΄ σαι. ἱ. 15, 
εἴς.) ἴῃς τος φυεδιϊοηϊηρ μον ἢς ἰδ ἴο 
δΒαηάϊε τῆς πυτηθεείεβ ἱπδίαποεβ (δδὲ 
τίβε Ὀείοτε ἷβ ηἰἱπὰ. Ης ςδπηοὶ γίνε 
1Πεπὶ 41}, ἐπιλείψει με γὰρ... “ἴοτ 
ΠΝ Ψ11] [Αἱ] πὰς 1 ἰφοοῦδὲ ἀρ ὑγρα " 

ἰδπ, Ογαέ., ἱ. Ῥ. 341 Β. ἐπιλείψει 
τἀκείνον διηγοῦ, Ὰ Ἣν ὃ χρόνο). γἰϑὴ 
λείψει με ἡ ἦμμα ἰ8 σγεχυεηῖ, 8εῈ τΙΔΗΥ 
Ἐχδπιρίεβ ἰῃ νγείϊβίεῖη. ΟΥ̓ Νιρὶ!, Ἐπ., 
νὶ. 121, αυἱὰά Ὑεδεα τπάᾶρηυπ,, αυἱά 
ταοπιοσεηὶ Αἰςίάεη ὃ “ἃ ἑανουτγίις ἄενίςε 
ἴος ουϊτίηρ 5ῃοσῖ ἃ ἰοὴρ [15 " (Ραρφε). 
διηγούμενον πιεᾶπ5 ἴο τεῖαϊς ψἱἢ Ῥαγ- 
εἰσυϊαγιεν, Ββες Πυκε νῖ!. 30, ἰχ. το ; Αςῖδ. 
ΧΙ, 17; αεη. χχίχ. 12. Οη Οἰάεοῃ β8εςὲ 
)υάρεδ νἱ.-ν; Βαγαῖκ Ἴβγοποϊορίςδ!ν 
δι οῖ, οδᾶρ. ἵν, ν; ϑδπῃίβοῃ, χίν -χνὶ ; 
7ερμίμαῦ, ΨμΟ αἷβδο ρεεοοάεά ϑδπιβοη, 
χὶ, χὶὶ. ϑδζῆμεὶ ἰ8 οοηδβιἀεγεὰ 88 ἴῃς ἢγβὶ 
οὔτῆς ργορῇῃείβ ἂβ ἢ Αςῖ(β ἰἰ!. 24 δπ ἃ χιϊ!. 20. 
οὗ σονεῖβ νν. 33, 34, ΔΙ᾿ ΠΟ ΡὮ ποῖ ἐνεγῪ 
Ῥασγιίςυϊας οἰκο, νυ 1]1ς διὰ πίστεως 
τεΐεσβ ἴο 811 τὴς νεγῦβ ἴο επά οὗ38. ΤῆΪΐδ 
εχργαββίοη ΒΡ ρ᾽δηῖβ Πα ρεγείδίεπι πίστει. 
οὗ νν. 3.31, πηδί ΠΥ ἴογσ εὑρποηγ. κατ- 
γωνίσαντο βασιλείας, “5υὉ- 

ἀνα Κίηράοτῃβ," δ5 18 σεοογάεἁ οἵ τῇς 
[λάδες δηὰ Πανὶά, ννῆο αἷβο ἠργάσαντο. 

καιοσύνην, ΙΓ δεεηηβ ἴο γεῖεσ ἴο 
τπεῖς σἰρῃίεουβ σγυϊς, δἰ πουρῃ τῆς βάτης 
Εχργεββίοη ἰβ πενεσ υδεᾶά ἴῃ τῇς ΧΧ 
εχοερῖ οὗ ρεσβοῃδὶ γἱρῃιςεουβηςβδ (5. χν. 
2) ὕυϊ οὐ θανϊά ἰξ ἰ8 τητος βαϊὰ τῆδι ἢς 
νν88 ποιῶν κρίμα καὶ δικαιοσύνην, 2 54π:. 
νἱ, 15: Σ Οἤτοῃ. χνἹἱ 14; [6τ. χχὶϊὶ. δ; 
δηὰ οὗ ϑδσηυεὶ τεβ πον ἰ8 Ὀοτπς ἴμδὲ 
δε Ἰυάρεά τἰρῃίεουδιγ, σἱ ὅδ χίΐ, 3. 

ον ἐπα, ὧν, «“ονιδίπεά ρῥιο- 
ταΐῖθεβ᾽᾿᾿ ποῖ “ ἐὰδ ργοπιῖϑε " οὗἨ Μεββίδηϊς: 
βαϊνδιίοη (οἷ, νεῖ. 39) Ὀυΐ ῥγοσηΐβεβ ρίνειν 
Οὐ δβρεςίαὶ οσοδβίοῃβ, οὔ, [οδῆ. χχί. 45; 
7υάρεθ νἱῖ, 7, χί!, 5; σ. Κίπρψβ νἱ!]. 56. 
ἔφραξαν στόματα λεόντων, οὐ. 
Ῥαπίεὶ νὶ. 22, ἐφέξφραξε τὰ στόματα τῶν. 
λεόντων, 480 ἰυάρεβ χὶν. 5, 6; 2 88π|. 
χνῖϊ, 34, χχ!. 2.6. ἔσβεσαν δύναμιν. 
πνρ ός, ργοῦΔὈΪγ πε τεβους οἱ Θπδάγαδςῃ, 
Μεβῆδοῦ δπά Αὐεάπερο τγὰβ βυρρεβίεὰ 
ὉΥ ἴδε δ] υβίοη ἰοὸ Ὠδπίεὶ. δύναμιν ἰ5. 
Ἔχρίαἰπεᾶ Ὁν ἴδε ψνογάβ οἵ δηῃ. ἱ{ϊπ, 22, 
ἡ κάμινος ἐξεκαύθη ἐκ περισσοῦ. ἔφν-. 
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καὶ τῶν προφητῶν" 33. ᾿οἱ διὰ πίστεως κατηγωνίσαντο βασιλείας, « γυάῖς, χίν. 

εἰργάσαντο ' δικαιοσύνην, ἐπέτυχον ἐπαγγελιῶν, ἔφραξαν στόματα αν, 515 

λεόντων, 34. "ἔσβεσαν δύναμιν πυρὸς, ἔφυγον στόματα μαχαίρας,3 

ἐνεδυναμώθησαν ἀπὸ ἀσθενείας, ἐγενήθησαν ἰσχυροὶ ἐν πολέμῳ, 
παρεμβολὰς ἔκλιναν ἀλλοτρίων" 35. 
στάσεως τοὺς νεκροὺς αὐτῶν" ἄλλοι δὲ ἐτυμπανίσθησαν, οὐ προσ- 
δεξάμενοι τὴν ἀπολύτρωσιν, ἵνα κρείττονος ἀναστάσεως τύχωσιν" 

36. "ἕτεροι δὲ ἐμπαιγμῶν καὶ μαστίγων πεῖραν ἔλαβον, ἔτι δὲ δεσ- 

[ 1 Ῥασ. χχίΐ. ὁ; 
1 

ληργασαντο ἰη δ᾿ "Ὦ" 475". 

Οὗ χἱἱΐ, το; Ῥε. νἱ. 8, εἰ ἰχχχίχδο, οἱς.; Εδα. χχχνὶϊ. 421; ὕδῃ. ἰϊδ. 
Βεξ. χυὶϊ. 23; 2 εξ. ἰν. 36; 2 Μας. νἱ. 10, 48, εἰ νἱΐ. ; Αςἰς χχὶϊ, 25. 

2 
Βδσα. Ὑἱ, 
Σ, οἴ χ. 10, 
εἰ χίϊ. 29; 
Βα. νἱ. 

Ῥξλαβον γυναῖκες ὃ ἐξ ἀνα- ε ἦδαις. νι. 
21, εἴ χν, 
15:1 ϑδω. 

1, εἰς.; 2 

ς ]ες. χχ. 8. 

3μαχαιρης ΜΑΙ"; μαχαιρας (πιοτο οΙ 488]. 8}} ἰπ ὈΞΕΚΙ,Ρ. 

3 γυναῖκας ἰη δ Α) 5. 

γον στόματαμαχαί(ρη «ς; “ εεολρεὰ 
τῆς εἄρε ἐ {πε ἐνοιᾶ " οΓ ψῃϊο ἢ πεσε 
ὍΤΕ ΤἼΔΠΥ ἰπϑίδησεβ τεοοσάεα, ἃ5 1 ϑ4π). 
ΧΥΪΠ ΣΙΡῸᾧῸῚ Κίηρβ χῖχ. 2; 1 Μᾶδς. 1Ϊ. 28. 
ἐδυναμώθησαν ἀπὸ ἀσθενείας 
“0 “ουϊ οὗ ννεᾶκπεββ Ὀεσᾶπὶς βίσοηρ, 
ναχοὰ ταὶ ὮΙ ἰῃ Ὀαις, τουϊοά ἐς ἀτηχίεβ 
οὗ αἰΐεηβ," βανίηρ ἴῃ νίενν, ροβϑβίῖγ, τῇς 
ἀεϊίνεταπος τσεοογάθά ἴθ ]υάρεβ ἱν. ὈῪ 
Ῥεδογαῖ, πεσε παρεμβολή (νετ. τό, εἰς.) 
ἰδ ἀϑεά οὗ [ῃς ἄγτην. Ἐείεσγθεποα ΠΊΔΥ 8180 
Ὀε πιδάς, 45 νοῦ ϑοάεῃ βυρβεβίβ, ἰο ἴῃς 
Μαροοδῦεθδη ἀεϊνεγαποοβ. [παρεμβολή, 
: Μδος. {ϊ. 3,15, 17, εἴς. ; οτρ. ἰΐ. 7.} 
Οπ βένεσδὶ οοσδβίοῃβ ἱπ [βγδ 61 8 Πίβίοσυ 
τδς τῆτες οἰδυβεβ γεζείνεά δϑυπάδηι 1|08- 
τδιίοη. 

νεῖ. 35. ἔλαβον γνναῖκες. . . . 
“Ὑγοιϊηξῃ τεοείνεά τπεὶς ἀεδὰ Ὁγ γεβυγγεο- 
Ὀοη," 28 ἰβ παιγδαίεὰ οἵ τς νίάον οὗ 
ϑαιερία, σ Κίηρβ χνὶϊ. 17-24, δηὰ ἴῃς 
Θυπαγηϊίε, 2 Κίηρβ ἰν. 34. ἄλλοι δὲ 
ἐτνμπανίσθησαν. - . “ Οἴδεῖδ ΝΕ 
Ῥεδίεῃ ἴο ἀεδιῖῃ". τύμπανον (8ς. τύπ- 
ἀνον ἔτοτ τύπ. βι ΠΕ} ἃ ἄγυπι, τυμπανίζω, 
[Ῥεδῖ. Ετοτι {με εχργεβϑίοη ἴῃ 2 Μδς. 
νῖ. 17, 28, ἐπὶ τὸ τύμπανον, ἴ πιῖρῃε ῬῈ 
βυρροδθοὰ {παὶ βοπὶῈ ἱπβίσγιυπηθηϊ τόσα 
ἐρλιους ἐπάδ ἈΡ νὸς ὑὸν ξυυρων πρῶ 

Ὧ8 8, οὗ "4 ψὮξεεϊ " 88 Ὀεΐῃ, 
τὴ Βαν (δὲ ἰ ᾿ν8 βυδδβιδηιδ!ν Η 
Ῥεδὅπρ ἴο ἀεδίῃ ἰβ ργονεά ὃν ννῇδι ἰ8 βαὶά 
οὗ ΕἸεδζας (2 Μδς. ἴϊ. 30), ν ταῖς 
πληγαῖς τελευτᾶν, εἶπε. ἼΠπδὶ ΕἸεΔΖΑΙ 
Δηᾶ {πε βενεῃ ὑγείβγεῃ (2 Μδς. νἱϊ].)} ἃγὲ 
δἰυἀεά το ἰ8 οὈνίουΒ, ἔος 1ὲ ννὰβ8 οῃαγδοῖοεσ- 
ἰβεὶς οὗ ἴπεπὶ ἐπὶ πεν ἀϊεὰ οὐ προσ- 
δεξάμενοι τὴν ἀπολύτρωσιν, 
ποῖ δοοερίίης ἴδε οὔειεά ἀεϊἑνεταηςε. 
ΕἸεδΖδσ ννὰβ8 βῆοντι ἃ ΨΆΥ Ὁ ψῃϊο ἢ μὲ 
οουἹὰ εβοᾶρε ἀεδίῃ (2 Μᾶς. νὶ. 21), δῃηὰ 
ἴῆε δενδὴ ὑγείγεη 480 νγεσα ἢγβὶ ἰῃίεγο 

τοχαϊεά δπὰ νψουἹὰ ἴανε εβοαρεά ἀξαῖῃ 
δαά {πεν ομοβεη τὸ εδὲ ρο!]υϊεὰ (οοά. 
ὙΠΕΥ επάυτεά πηατίγτάοπι, ποῖ δοσερῦηρ 
τδε. ἐβοᾶρε ἴπδὶ ννᾶβ ἴδ]ς, ἵνα κρείτ- 
τονος ἀναστάσεως τύχωσιν, “τὶ πε 
ταῖρῃι οδιδίη ἃ δεῖϊίεσ τεβυγγεούοη," “ αηῖο 
δἴογη8] [{{π---' θεϊτετ᾽ τπδπ ἴδδὲ δροίεη οὗ 
ἰπ τῆς θερίπηίηρς οὗ ἴῃς νεῖβε, ἴο ἃ [{{π 
τῆδι ἀραὶπ ἐράεά» (αν! άβοη, ΚΝ εἰβ8, νοῦ 
ϑοάεπ). Ηον ΠΥ ἴδε τεβυγγεοϊίομ ννὰ8 
ἴῃ νίενν οὗ τε βδενεη Ὀζεϊδσεη ἰδ βῃονῃ ἴῃ 
ἴδε βαγὶπρ οὗ ἴδε βεοοπᾶ: “τε Κίηρ οὗ 
με νοῦ] 8841] ταῖβε υ8 εἰς αἰώνιον ἄνα- 
βίωσιν ζωῆς; οἵ τὰς {πιτὰ 80 ἢ επ Πῖ8 
δαπάβ ννετε ουΐ οδ΄ ἀεοϊαγεά τπδὶ πε ψουϊά 
τεοεῖνς ἴπεπὶ ἀραίη ἰοῦ αοά; οὗ ἴπε 
ουτίῃ, ψποὸ ἰπ ἀγίῃρ βαϊά, “1 ἰβ ξοοά, 
Ὁ Πεη Ρὰϊ το ἀεδίῃ Ὁγ πιεη, ἴο ἰοοῖς ἴοσ 
Βορε οτῃ ἀοὰ ἴο θὲ ταἰβοά ὑρ δραΐπ ὉῪ 
Ηϊηι;" δπά ἴῃε γουηρεξὶ βαϊὰ οὐ ἔδεπὶ 1], 
“ἢεγ τὲ ἀεδὰ ὑπάες αοά᾽ δ οονεπδηὶ οὗ 
ενετδϑιίηρ 1". 

γε. 36. ἕτεροι δὲ . . . ἱπποάυοίηρ ἃ 
ἀἀβετεης οἶΔ88 οἵ νἱοϊοτίεβ δοῃίενθά Ὁ 
ταῖτα, Δ Πουρῇ ἐμπαιγμῶν καὶ μαστίγων, 
“ τηροοϊκίηρβ δπὰ βοουγρίηρδ᾽ Ψψεζεὲ εη- 
ἀυτεὰᾶ Ὀν ἴΒς τηατίντα υξο μᾶνε ἦαδὲ Ὀδεπ 
πηεπιίοηςά (2 Μᾶς. νἱϊ. 7 ἀπά νὶϊ. 1). 
πεῖραν ἔλαβον, βεε νεῖ. 290Φ. ἔτι δὲ 
δεσμῶν. .. “γεᾶ, πιοεονεῖς οὗ Ὀοηάβ 
πὰ ργίβοη" ; 88 ἴξ:ς ὄἼχδῃρίεβ πῃ ΒΙεεἰς 
ΡῬτονε, ἔτι δὲ 8 φοτητΊΟΠΎ υϑεὰ 0 ἐχργεβ8 
ἃ οἰϊπιαχ (ο7. Τύυκα χὶν. 26) ; πὰ βιιοῇ ἱσπ- 
Ῥηϑθοππχεηΐ 48 ννδ8 ἰηῆϊοιοά, 6.6.» οη [ἐγ6- 
τα ἢ (χχχν. 9) ννᾺ8 σεσίδί]υ ἐνθῃ ποτα 
ἴο Ὀς ἀτεδλάεδ τμδπ βοουγρίηγ. ἐλιθ- 
άσθησαν, “πε Ψψεῖε βιοηβά," 88 
Ψ ΔΒ Ζεοδαγίδῃ, βοὴ οὗ ̓ οποίδάδ, 2 Οἤγοη. 
χχῖν. 20 ([υυκε χί. 561). ὙΠΕΓΕ νν48 4150 ἃ 
τταάϊοα ἰπδὲ [ετεηίαῃ ννὰ8 βίοηεά δἱ 
Ῥάρδης 'ἱπ Ερυρι. ἐπρίσθησαν, “πεν 
Μεῖς βαινῃ ἀβιηᾶεγ,᾽" ἃ Ἵγυεὶ ἀδατῃ βοπιε- 
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ἀτ εριχχὶ. μῶν καὶ φυλακῆς 37. “ ἐλιθάσθησαν, ἐπρίσθησαν, ἐπειράσθησαν, 
13:2Εεκᾷ. 
ἐϑιμάις ἐν φόνῳ μαχαίρας ἀπέθανον περιῆλθον ἐν μηλωταῖς, ἐν αἰγείοις 

ἽΠς ϑέρμασιν, ὁστερούμενοι, θλιβόμενοι, κακουχούμενοι - 38. ὧν οὐκ ἦν 
ἄξιος ὁ κόσμος : ἐν ἐρημίαις πλανώμενοι καὶ ὄρεσι καὶ σπηλαίοις 

4 νεῖ. 2. καὶ ταῖς ὀπαῖς τῆς γῆς. 30. " αὶ οὗτοι πάντες μαρτυρηθέντες διὰ 

τῆς πίστεως, οὐκ ἐκομίσαντο τὴν ἐπαγγελίαν, 40. τοῦ Θεοῦ περὶ 

ἡμῶν κρεῖττόν τι προβλεψαμένου, ἵνα μὴ χωρὶς ἡμῶν τελειωθῶσι. 

ΤΤΚΕ, ἴῃ ΑΠΕΕΚ ἀ, ε, ἔ, νᾷ., Οορί., Ατπι. [π οἵδε Μ55. πε ογάεσ ναγίεβ. “Ῥοβ- 
βἰὈἷγ ἐπε σαν ἰ8 ΟΠἷΥ 8 τεἀυρὶιςατίοη οὗ ἐπρίσθησαν. .. δυῖ ἰξ πᾶν ἢ δὶ 
Ιεδβὲ διαὶ ργοδδθὶ ἐν ὃς ἃ ρῥγίπηϊεῖνε σοττυρείοη οἵ ϑοτης οἵδε ννοτά "᾿ (Ηοτ). 

εἰπλε8 ἱπθίςιοὰ οη ρτίβοπεγβ οὗ ννᾶσ (2 ϑδπι. 
χὶϊ, 31; Απιοβὶ. 3, ἔπριζον πρίοσι σιδη- 
φοῖω), ὙΤῇς τεΐεγεπος ἰδ ργοῦαϊν ἴὸ 
δα ἢ ΠΟ δοοοσάϊηρ ἴοὸ ἴῃε Αςεεησίο 1ς. 

(.. 9, ν. 1) ννᾶ8 βᾶννῃ δδυπάεγ Ὁ Μδη- 
δδβεῦ ἢ ἃ ψοοάεη βαν. Οὐ. 1υβάη, 
Τῆγῤλο, τ2ο, (πρίονι ξνλίνῳ ἐπρίσατε) 
δηὰ Ομδιίεβ' Α ςοεηςίοη οὕ ]σαίαλ. ὙΝΒίη. 
Οὐ ΟἾὮ πλεήογυ βοιης οὗ τῆς [ΟἸ]οννεῖβ οὗ 
τῃε Βᾶδ βυβετεά ἴῃς βαπιε ἀεδαίῃ. ἐπει- 

ν, “Ψεῖς [τεπιριεὰ ". ΑἸίοτά 
84γ8, "1 ἀο ποῖ βες ἢονν ΔΥ ἀρργορτγίαιε 
τασδηίπρ ολη ὃς ρίνεη ἴο ἴῃς τηεῖς εηδυγ- 
ἱπᾷ οὗ ἰετιριδιίοη, ̓ Ῥιβοτά 88 ἰξ ἰδ Ὀεϊννεςῃ 
Ῥεῖηρ βανῃ δϑυπάει δηὰ ἁγίηρς ὃν ἴδε 
βινοσά". Ης νουϊὰ τπετείογς εἰπε οταῖς 
τῆε ννογτὰ 28 ἃ ρίοββ ου ἐπρίσθησαν οτ 
ϑυδπίίτυϊς ἐπ᾿ αν. Τῆδι ἰδ ἃ [επηρί- 
ἱπρ τελάϊηρ Ὀεςᾶυϑε ποῖ Ομ ΨΆ8 οης οὗ 
ἴδε βενεῃ ὑγοίμετ (2 Μδς. νὶ. νἱΐ. 5) ἐπ εὰ, 
δυῖ ἴποθς ννὯο βουρῆϊ τὸ Κεερ ἴῃς ϑαῦρατῃ 
ἴῃ ἃ οἂνε (2 Μδς. νί. 11) σνεσε 41} θυγηεὰ 
τορεῖμεγ ογάεγ οὗ ῬμΠρ, Απιοομυδ᾽ 
ξονεῖποῦ ἴῃ Ϊ]εγυβαίεπ. Αἱ ἴπε βᾶπιε 
εἴγης, ἴῃς τεδάϊηρ, “"ννεζς τετηριεά " ρίνεβ 
αϑις ἃ ξοοὰ βεη86, ἴογ ςετιδίπγ ἴῃς πιοϑὲ 

πάϊβῃ εἰεπιεηῖ τη ἴδε ἰοτίατε οὗ [δε 
Βενεη Ὀγοίμεβ ννὰβ ἴῃς ργεββυγε ρυΐ θα 
ελοῦ ἱπάϊνίἀυδ!!ν ἴὸ τεοδηῖ. ἐν 
μαχαίρης ἀπέθανον, “ἀϊεὰά Ὀγ δινοτά- 
βἰδυρῆτοτ," ἕογ ἐν φ. μαχ. βεε Εχοά. χνὶϊ. 
13; Νυπι. χχὶ. 24, εἰς. ; ἀπά ἴοσ ἀπεθ. ἐν 
8εὲε εσ. χί. 22. χχί. 9θ.« Εχδιιρίεβ οὗ (Πΐ8 
ἀεδῖὴ δρουπάεά ἴῃ τε Μαδοοδῦθεδη ρετγίοά. 
περιῆλθον ἐν μηλωταῖς, “{ΠῈῪ 
νδηάετεὰ ἀρουΐ ἰπ βῃεερβκίηβ," (48 ἴῃς 
ταληῖςε οὗ ΕἸ Π]4 ἢ ἰ8 οαΠεά ἴῃ 2 Κίῃρϑ ἰΐ. 8, 
ἔλαβεν ᾿Ἡλιοὺ τὴν μηλωτὴν αὐτοῦ), οΓ 
ἔνε “ἰπ ροδίβκίηβ,᾽" ἃ 81}}} τουρῃεῖ 
τοδίεσίδι. 18 ἄγεβδ ἔπε οσε ποῖ 88 ἃ 
Ρτοίεββίοῃδι υπηϊίογηι, θα Ῥεοαυδβε “' ἀεδβιὶ- 
ταῖς," ὑστερούμενοι 885 ἰπ [κα χν. 
14. ἤρξατο ὑστερεῖσθαι, ΡΠ]. ἱν. 12 καὶ 
περισσεύειν καὶ ὑστερεῖσθαι, ““ πατά- 
Ρτεββεὰ," θλιβόμενοι, 885 ἰῃ 2 (οτ. 
ἵν. 8 θλιβόμενοι ἀλλ᾽ οὐ στενοχωρούμενοι, 
κακουχούμενοι, ““ πιδ᾽ ττελιεά," 566 νεῖ. 

25. ὧν οὐκ ἄξιος ὁ » “οὗ 
ΨνΒοτα ἴδε τνοτ] ἃ ννᾶβ ποῖ ὑνογῖαγ ". “ΤΒς 
νοοῖ ὰ ἄγονε ἴπεπὶ ουἱ, δίηκίηρ τπεπὶ υπ- 
ΨΟΓΏΥ ἴο ἴἵνε ἰῃ ἴτ, ες ἰπ πῃ ἴἴ νὰ 5 
ἀπ ΟΓὮΥ ἴὸ μάνα ἔδεπὶ ᾿ἰνὶπρ ἰπ τ᾽ 
(Ὀανίάβου). ναυρμβδῃ δριγ σοιαραγεβ 
Αςίδ χχίΐὶ. 22β.:.Ό. Αδὲεσ τῖ8 μαγεηιμεῦοδὶ 
τεπιλεῖς ἰἢε ἀεδοτίριίοπ ἰ8 οἱοϑθὰ 
δηοίμπες ρατγιιοϊρίδὶ οἴδυδε, ἐπὶ ἐρη- 
μίαις πλανώμενοι... .. “ψαπάετ- 
ἴῃ ονεῖ ἀεβεγίβ ἀηὰ τηουπίλίπβ, ἀπά ἰῃ 
οᾶνεδ δῃὰ ἰπῃ τῆς ΠοΪεβ οὗ ἰἢς εδγίὰ," νετί- 
Βεά χ Κίῃρβ χνίϊ!. 4; 2 Μᾶος. ν. 27 ψδεγε 
᾿ ἰδ ἡἐρθτὰ Ἵ μιν δμὰ Πιπα δέον 
γαχωρήσας ε ν Ἃ 

τρόπον ἐν τοῖς ὄρεσι "δὶ ΟΓ. αἴδο 
2 Μᾶδς. χ. 6, ἐν τοῖς ὄρεσι καὶ ἐν τοῖς σπη- 
λαίοις θηρίων τρόπον ἦσαν νεμόμενοι. 
ἴῃ ἴδε Αδεσησίο 1ςαΐαε, ἰϊ. 7, 12, ἰβαίδῃ 
δῃὰ ΠἰΒ ςοπῃραῃίοῃϑ ᾶτε βαϊὰ ἴο βανε βρεηΐϊ 
ὍνΟ γεᾶγβ ἃπιοηρ ἴα πιουπίδίῃβ πακοά 
πὰ ελτίηξ ΟὨἱΥ πεεῦαρε. 

νεῖ. 39. καὶ οὗτοιπάντες, “" Απὰ 
ἴῃεβε 411," τῆλε ἰβ, ἴῆοβε σνῆο βανε ὕξεη 
πατηεὰ ἴῃ τηϊ8 σμδρίεγ, “ διτπουρῃ ἴμεν 
διδὰ υνἱῖπεββ Ὀογπε ἴο ἔδεπὶ τὨγουρ δεῖς 
ΚΑῖτ ἢ." 48 δᾶβ ὕδεη τεοογάεά (νεσ. 2-38), 
“ ἀϊά ποῖ γεζεινε ἴδε ργοπγῖβε," τῃδὲ ἰδ, 28 

φόνῳ αἰτελὰνγ βαἰά ἱπ νότ. 13, {πε Ὺ ΟὨΐγ ἔογεβανν 
τῆδι ἴὶ νουἹά Ὀς ΔΙΠ]εἀ δπὰ ἀϊεά ἱπ ἴμαὶ 
ἕλῃ. Βυιϊ τΠϊβ ἑαίίυτε ἴο οδιαὶπ ἴδε διϊ- 
ΒΙπιεηῖ οὗ ἴπ6 Ῥγοῃῖβε νγᾶβ ποῖ ἀπε ἴο ΔΩῪ 
δἰδοκηεβδβ οἡ ἴδε ρατὶ οἵ Οοά πο ἴο ΔῪ 
ἀείεος ἰπ τπεὶγ (Δ 1; ἔπετε 88 4 ροοὰ 
τεᾶβϑοῃ ἴος ἰἰ, δηὰ ἰτῃδλιὶ τεάβϑοῦ ννᾶβ ἰῃδι 
“(σὰ Βδὰ ἴῃ νίενν βοπὶς θεῖϊϊες {πὶπρ ἔος 
8, ἴδ ψίπουϊ υ8 {πε δπουϊά ποῖ ὃς 
Ρετγίεοιεά". Τῆς κρεῖττόν τι ἰ8 (πλῖ 
ψ δὶς ἢ τηῖ8. Ερίβεϊες μδ8 πιδάς ἰξ [18 Ὀυδὶ- 
Πεβ8 ἴο εχρουπά, τῇς ρεγίδοϊϊπρ (τελει- 
ωθῶσιν) οἵ ἀοά᾽ Βρεορῖε Ὀγ 1! σοπηπχαπίοι 
Μὴ Ηἰπὶ τηεάϊαιςα Ὁγ ἴπε ρετέεςι τενεῖδ- 
εἴοη (ἰ. ᾿ οὗ τε ϑοῃ δηὰά Ηἰβ ρεσγίεοϊ 
ςονεηδηῖ (νιϊϊ. 7-13), πὰ ΗΒ δεῖζεσ βαςγὶ- 
ἤσε (ἰχ. 23). Απὰ δε ρεγίεοτίηρ οἵ (δε 

Ρἷε οἵ ἀοά υπᾶες ἴδε Ο.Τ. ἰ8 βαϊὰ τὸ 
[δνε Ὀεεη ἱπιροβϑίδίς, ποῖ δ8 πῆρ μάνα 



37--39. ΧΙ]. σ᾿. ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥ͂Σ 365 

ΧΙ]. σ᾿ "ΤΟΙΓΑΡΟΥΝ καὶ ἡμεῖς τοσοῦτον ἔχοντες περικείμενον κα. 36: 
ἡμῖν νέφος μαρτύρων, ὄγκον ἀποθέμενοι πάντα καὶ τὴν εὐπερίστατον 4..εἰ χἰ!. 

γᾶ: 
- ἐἰχ. 

(ος. νἱΐ. τ; ΕρΡΏ. ἱν. 42; ῬΒΙ]. 111. 13, 14; (Οἱ. ἰϊϊ. 8; τ Ῥεῖος ἱϊ. σἉ Εν, 4. 

Ὀεεη “φρατὶ ἴοι ἴῃς 50η,᾿" δυῖ 
χωρὶς ἡμῶν, Ὀεσαιιδα ἴδε τί τεσ 848 ἰπ 
νῖενν με Πιβίοσυ οὗ ἴτε Οδυχοῦ, ἴ[Π6 τεϊδ- 
τίοῃ οὗ τε ρεορίε οὗ αοά ἰπ ἔοσπιες {ἰπλε8 
το δε βᾶπὶς ρεορίε ἰπ Μεβδβίδηίς {π|ε8. 

ΟΗΑΡΤΕΒ ΧΙ].---Ν ες. σ. Τοιγαροῦν 
καὶ ἡμεῖς. . . . “ Ὑνβετείοτε, 48 νε ἢᾶνε 
80 ρτεδῖ 8 οἱουὰ οὗ νἱίπεββεβ Ἑποοῃρδβ- 
δὶπρ 8, ἰεῖ τ8 {Πκεννῖϑε ἰδ δβίἀε ὄἼνεσυ 
εἐπουμργαπος δηὰ βίῃ ἴδδι οἰΐπρβ 80 οἱοβα 
δηά τὰπ νἱτ ἐπάυγαπος ἴπε τος παι ἰδ 
βεῖ Ὀείογε υ8, Ἰοοκίπρ ἴο ἴδε ἰεδάεγ δῃά 
Ρεγεοϊες οὗ ἔδιδ, Ἄἐνεὴ |}εϑ8, ψῇο ἴοσ 
ἴδε ἸΟῪ βεὶ Ῥείογτε δἰπὶ επάδυγεά ἃ Ἵσοβδ 
ἀεερίδιηρ ββάζης πὰ [λβ βαὶ ἄονῃ δἵ ἴῃς 
τίρῃε μβαπὰ οὗ ἴδε ἴἄσγοπε οὗ αοά." τοι- 
γαροῦν, “᾿ν)θβετείοτε {πεπ᾿" πιογε ἔοσγηδὶ 
Δπὰ επιρβδιῖς τμδη ἔπε υδ02], διὰ τοῦτο, 
διὸ, ὅθεν, οὖν. καὶ ἡμεῖς, νε ἴπ οὺγ 
ἴσστη, νὰ 8ἃ5. ΜῈ] 28 ἴδεν, δπὰ ἢ τῆς 
αἀάεὰ δάἀναπίαρε οἵ Βανίπρ 80 στηδῃυ 
τεβιϊπιοηΐεβ ἴο τῆς ροοά τεβυ 8 οἵὗἩ δίῃ. 
γέφος υδεὰ πεαυεηιγ ἴῃ Ἡοστηες δηὰ εἰβε- 
ὙΏΟΓΟ, 48 “ πυ δε" ἴῃ ᾿υδιίη δηὰ “ οἱουά" 
ἴῃ Επρ 88 ἴὸ βυρρεδβὶ ἃ νϑβὶ τὐεουνῳῶ 

ἀρτύρων, “ νἠηεΒ868," ῬΕΓΒΟΠΒ ΝΟ 
πεῖς ἈΕπορὸ Βανε ἐεδιϊῃοὰ τὸ ἴῇε ψοπῇ οὗ 
ἴα. ὙΤΠε οἱουά οἵὗἠ ν͵ἱΐπεββεβ ἂσε ἴῇοβα 
παιηςὰ δπὰ βυρρεβίεὰ πῃ οὮλΔρΡ. χὶ. ; Ρεσ- 
8Β0οὴ8 Ψῃοβε ᾿ίνεβ ψ]τπεββεά τὸ ἴθ νοσκ 
δηὰ τὐυπρῇ οὗ (δία, ἀπά ννῆοβε ἴδ ἢ 
ΨΆΒ νἱϊπεββεά ἴοὸ ὃν ϑοείριυγε, ο΄ χί. 2, 
4. 5. Τῆῖδ οἱουά ἴδ περικείμενον, Ὀε- 
οᾶυδβο, ἃ8 ἴῃς ντίιος δ48 ͵υ8ὲ Βηονῃ, ἰοοῖς 
ΨνΠετε ΤΠΕΥ Ὑ11 ἱπίο ἐπεὶγ Ὠἰβίοσυ δὶδ 
Ηεῦγεν τεδάεσβ 8δεὲεὲ βυοῃβ δχδηρίεβ οὗ 
τα. 1 ἰβ ἱπῃροββί]ε ἴο ἴδκε μέρτνρες 
858 εαυϊναϊεπι ἴο θεαταί. 1 τῃε ἰάεα οὗ 
“ βρεοίδῖου " ἰβ ργεβεηΐῖ δ 8]1], νι ἢ ἰ5 
ΝΕ ἀουδιίίαϊ, ες 18. ΟπἱῪ ἱπιγοάυςεά ὈῪ 
186 ννογάβ τρέχωμεν . . -. ἀγῶνα. Τῆς 
ἰᾶάεα ἴβ ἤοὶ ταὶ πεν ἅτε τυπηΐης ἴῃ 
Ῥίεβεηος οὗ βρεοίδίοιβ δηὰ πηυδὲ τΠεγε- 
ἴοσε τῦηο ψε]]; δυῖ τπᾶϊ τρεὶσ ρεορ] ς᾽ 8 
Ὠἰβίοσυν Ῥεὶπρ δΠΠεὰ ἢ ἐχαπιρὶεβ οὗ 
τας -εηδυτίηρ Ὀυΐ τἰσπιρδδηῖ ἐδ τ, {ΠῈῪ 
Α͵8ο πιυδὶ ἄρρζονε Πεῖσ ἜΡΚΝΣ ὉΥ βῇον- 
ἴπᾳ ἃ {κε ρεγβίβιεηςς οἵ δῇ. ὄγκον 
ἀποθέμενοι πάντα, ὄγκος, 8 τηᾶ88 
οὐ ψνεῖρῃς οὐ Ὀυτάεη (- φόρτου), Βεῆςα 
ἃ β5νεῖ Πρ οσ βιιρεγῆυουδ Πεβῇ [ς΄ εδ- 
ῬεοίαΠγ Τνοηρίπιυ, ἰἱϊ, 9, κακοὶ δὲ ὄγκοι 
καὶ ἐπὶ σωμάτων καὶ λόγων. πὰ ἔτοπὶ 
Ηἱρροοσγαῖεβ ἱπ ὉΝ εἰβιείη, καὶ γὰρ δρόμοι 
ταχεῖς, καὶ γυμνάσια τοιαῦτα, σαρκῶν 
ὄγκον καθαίρει.} ΤὮς Δ]]υδίοπ τπετεΐοτε 

᾽8 ἴο ἴῃς ἰταϊπίπρ ργερδαγδίοσυ ἴὸ ἃ γᾶςς 
Ὀν ΨὨϊοἢ ἂπ ἐπουτηθεγίηρ βυρεγῆυϊν οὗ 
βεβ ἴ8 τεάυοεᾶ. Τῆς ΟἾτίβιίδη τυππες 
τουδὶ τ ἃ Π᾽πηβε ἢ ἐνεη οὗ ἱπποςεηὶ (πίη ρβ. 
ψὩΙΟΒ τηῖρῆς τεϊασά πίπι. Απά 41] {πὶ 
ἄοεβ ποῖ Βεῖρ, πἰπάεβ. [{ 18 ὉῪ τυππίπρ 
δς Ιεᾶγῃβ ψῆδαὶ ἴμεβε τδίηρθ ἅζε. 80 
Ἰοπξ 88 ἢς βίδηδβ ῃς ἀοεβ ποῖ ἔεεὶϊ δαὶ 
πεν ἃζὲ Ὀυτάεπβοπης δηδ παιηρετγίηρ. 
καὶ τὴν εὐπερίστατον ἅμαρ- 
τίαν. ΟΥΓἩ «ιδς ἀϊβῆουϊε νοτά εὐπερ. 
ΟὨγυβοβίοπ) ρῖνεβ ἵννο ἱπίεγργείδιϊοῃβ; 
“ΝΠ ἢ 18 ΘΑ 5} ἀνοϊάἀεᾶ," δηὰ “" νὨϊοἢ 
ΘΑΒΙΪΥ εἐποοιηραββαβ οἵ βυιγουπὰβ ὰ8᾽".. 
ἴῃ τῆε βεῆβε οἵ “νοϊἀ " ἴπε νεγῦ περι- 

Οὐουχβ ἴῃ 2 Τίπ,. ἱΪ. τ6 δαπὰ Τίς. 
1. 9, δὰ ἰξ 18 βοδγοεῖν Ἵγθάϊδ᾽ς παῖ ἴῃ 
ἴῃε ῥγεβεηῖ οοηίεχὶ βυςἢ δὴ ερί πεῖ οουἹὰ 
δε Δρρίεά ἴο βὶηῆ. Ὑῇε βεοοηὰ ἱπίεγργε- 
ἰδιΐοη Π45 θδδη σεηςγδαῖν δοςερίςά [“οἰτ- 
οὐπηδίδῃ!8 Π08 ρεοσβίαπ) "ἢ ΝᾺ ); “φαΐ 
ποὺβ εηνεΐορρε δὶ δἰβέτηεπι "; “ ἀΐε 
ϑὅηάε, ἀΐε ἱπηπηεσ σὰς Ἡδηά ἰδὲ" (Νν εἰΣ- 
βέοκε)). ΤὨΐβ πηεδηΐηρ 8118 τῆς οοη- 
ἴεχὲ δπά τῆς δοιίοη επ)οϊπεὰ ἴῃ ἀπο- 
θέμενοι, δυργρεδείηρ, 85 ἴ ἄοεδβ, ἴῃς {Γ41}- 
ἱπρ ψαττηεηῖ [παῖ δπουτηθαῦβ ἴπΠ6 συπηαγ. 
Τῆς δγιῖςϊε τὴν ἀοεβ ποῖ ροϊπὶ ἴο βοπὶα 
Ρϑιιουϊαῦ δἰη, δας το τὩδὲ ψῃς ἢ οἤδτ- 
δοίογίβεβ 411] βίῃ, ἴδ 6 τοπδςῖ Ὑ ἢ νν ΠΙοἢ 
ἴξ Οἵηρβ ο ἃ πιδῆ. νε πυρῆς βυρροβε 
ποι ἴῃς νογὰ {8617 ἰπδι 1 αυδεὰ ἰο 5ἷπ 
ὯΒ Δ ΘΠΕΟΠῚΥ ἐποοπηραβδίηρ ἔγοπὶ ννε]]- 
οδόϑεῃ ροϊπίβ οἵ νδπίδρε, δυϊ 118 ἀοεβ 
ποῖ 81 ἴἰῆς ἄρυτε οὗ ἴδε τᾶσε ποῖ ἴδε 
ἀποθέμενοι. [ῬοτρὮγτΥ, ἐδ 4 δεέϊη., βαγβ8 
γῆ δὲ καὶ ἀχίτωνες ἐπὶ τὸ στάδιον 

αβαίνωμεν ἐπὶ τὰ τῆς ψυχῆς Ὀλύμπια 
ἀγωνισόμενοι. “ᾧ οσυγβοτεβ νοϑεϊπιεηῖδ 
ποη 8οἷαπὶ δδ᾽ϊοίαπι, πυάδίΐᾳυς οὐττυηῖ, 
νοπιτὰ εἰἴίδτη οὔ τὶ8 Ἔχογοϊ δι οηίθυ8, Ὡς 
φοσρὺβ πἰπιὶβ ΟὈεβπΊὶ εἰ ἱπερίυπι τγαά- 
ἄδίυτ, οἴδοίυπι: ἰἴὰ οἴ νοϑ οπγηηΐδ ἱἰπι- 
Ῥεάϊτηεηῖα ἴῃ βιυάϊο νἰτίαεῖ8, εἴ ἰαγάϊδῖοθτΣ 
νεβίσδαπι Ἵγεῦτὶβ πιοάϊεδιοπίθαβ νἱποίτε "ἢ 
(ννειβιεϊη).] δι᾽ ὑπομονῆς, αἴτει ἴδε περᾶ- 
ἔνε Ρῥτγεραγδίίοη οοπιεβ ἴῃς ροϑβίτἷνε ἄε- 

ἴοτ ἐπάυγδηςε, οὗ, χ.36. τρέχωμεν 
. “. ἀγῶνα, 48 ἰη Ἡετοά. νἱϊ!. Σο2, πολ- 
λοὺς ἀγῶνας δραμέονται οἱ Ἕλληνες. 
προκείμενον, [πεηυεηὶ ἢ ἀγών, 
88 ἴῃ Ατὐτδη᾿β Εῤίοξ. 1]. 25, οὗ γὰρ ὑπὲρ 
πάλης καὶ παγκρατίον ὁ ἀγὼν πρόκειται.. 
(Οὗ. Ονεξίες Ὁ Ευπρο 845, Δηὰ Ιρπαῖίυ5 
τὸ Εῤᾷ., ο. 17. τοῦ προκειμένον ζῆν.] 
δρροϊπίςά, ἱγίηρ Ὀεΐογε 8 48 οὖσ ἀεβιϊηεὼ 
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δ. 3,13, εἰ ἁμαρτίαν, δι᾽ ὑπομονῆς τρέχωμεν τὸν προκείμενον ἡμῖν ἀγῶνα 2. 
1. 10, 6. 
νἱϊ τ; " ἀφορῶντες εἰς τὸν τῆς πίστεως ἀρχηγὸν καὶ τελειωτὴν Ἰησοῦν, ὃς 
ΕῚ ἘΝ ἀντὶ τῆς προκειμένης αὐτῷ χαρᾶς, ὑπέμεινε σταυρὸν, αἰσχύνης κατα- 

. ἜΡΉΡΣ φρονήσας, ἐν δεξιᾷ τε τοῦ θρόνου τοῦ Θεοῦ ἐκάθισεν: 45. ἀναλογί- 
ἧ; ΡΞ σασθϑε γὰρ τὸν τοιαύτην ὑπομεμενηκότα ὑπὸ τῶν ἀμαρτωλῶν εἰς 

Σ ἘΘιοε " αὐτὸν 3 ἀντιλογίαν, ἵνα μὴ κάμητε ταῖς ψυχαῖς ὁμῶν ἐκλυόμενοι. 
φα οοεναες τς ὁΟὔπω μέχρις αἵματος ἀντικατέστητε πρὸς τὴν ἁμαρτίαν 

1 κεκαθικεν ἰη ΦΑΌΕΚΙῚΡ., 
3 εἰς εαντον ΑΡ Νυϊξ.; εἰς εαντους ἢ Ὁ ἘΠ". [“Τοοΐκθ κε ἐς σοποεῖς ννὨϊοΒ βοῦς 

τελάες ψγοῖς ὕροη Ὠἰ5 πηαγρίη ᾽᾿ (Ὀ αν ἀβοη).] 

ετία!. ὙΠῖβ Ἰεῖ ὰ5 τὰη, ποῖ νναϊξίηρ ἴογ ἃ 
Ρἰεαβαηΐῖες, εαβίες οουγβα, δυϊ δοσεριίπρ 
τδδιὶ ψὨΐοἢ ἰβ ἀρροϊπιοὰ δπὰ γεοορηϊθίπρ 
τῆς ἀϊθῆςυ!εἶεβ 48 οοηϑιίτυεηι ρατὶβ οὗ ἴῃς 
τᾶςε. ϑυςςεββ ἀερεπάβ οἡ ἴῃς οοηάδιεοι 
διιλοῆεά ἀφορῶντες . . . Ἰησοῦν, 
Βχίπρ οὖζ γραζε οὐ Ηἱΐπὶ ννῆο 5βεῖβ υ8 ἴῃ6 
εχδιηρίς (ἀρχηγὸν) οὗἉ ἐλ, ἀπὰ Ἔχμ 18 
ἀτ ἴῃ ἰἴ8 ρετέεςι ἔογπι (τελειωτής), ννῆο 
Ἰελάβ υβ ἰη ἐλϊτἢ δηὰ ἰπ ὑνῇοπὶ ἔδιτἢ ἤπάβ 
ἰϊ8 ρεγίεος επιροάϊπιεηι. ἀρχηγός ρῥτο- 

τἶγ πιεᾶηβ οης ἴο ψδοπὶ δηγιπὶηρ ον ε8 
1ἴ8 οτἱρίῃ (ογ. ἰ1. τοὺ, θὰς Βεῖε τ γαῖμα 
ἰπάϊςαϊεβ οπα γῆο ἰδκεβ ἴῆε ἰεδὰ οἵ βεῖβ 
ἴδε ἐχδιηρὶς ποδὶ ϑνοσίἢ ζο]οννίηρ. [6808 
ἰδ τι 6 ἀρχηγὸς τῆς πίστεως Ὀεσάυδε δε 
18. ἰτ8 ιωτής. [π Ηἰπὶ αἴοης ἀο νγὲ 
8ες δρβοϊυϊς ἀερεπάδηος οἡ Οοά, ἐπιρ]!οῖς 
ἐγαδῖ, ννδι ἰξ ἰ8, ναι ἰξ οοβῖβ, δηᾶ ναι 
ἰξ τεβυ 8 ἴθ. (επος ἴῃς Ὠυπηδη πᾶηλα 
Ἰησοῦν.) Οοπ Ηἰπι τδετείοσε ταυδὶ τῆς 
ξλτε Ὁε ἤχεά ἰἔ τῆς τυῶπασ ἰ8 ἴο επάυτς, 
ος ἰῇ Ηΐ ἴδε τεαβοηδοίοηςεββ, ἴδ ς 
δεδυΐῖγν, δπὰ ἴδε τεννδγὰ οὗ ἃ [ἰξπὸ οὗ (δ 
86 βεεῆ. Εδί(ῃ τηδηϊξεβιοά ἰϊβεῖ ἱπ 
7εβυβ, εβρεςίδι!ν ἰπ Ηἰβ ἐπάυταπος οὗ ἴῃς 
(γοβ8 πὶ ̓ ς οὗ ἐπ ἐνγῤε ἰπ τῆς τεϑβυϊς- 
ἱπᾷ )ου δεγοηᾶ. ὃς ἀντὶ τῆς προκειμένης 
εἰτῷ χαρᾶς... . ἀντί πεῖε δι ἴῃ νεσ. 
16 ἀεποῖεβ ἴδε ρείςς ραϊά, ογ γεναγὰ 
οἴπετεά, “ἴῃ Τςοηπϑίδεγαίιου οὔ". Ὑδεῖε 
ΨΆΒ ἃ ἸΟῪ βεῖ θαίοτε [}6β}8, νυ ῃϊο ἢ πετνεὰ 
Ηἰΐπὶ τὸ επάυτε. ΤΆ]8 ον ννᾶβ ἴδπε βἰτείῃ, 
ἰῃ πε ρίδος οὔ δοπίενθά νίοϊοσυ πῃ 
ρονεσ, ποὶ ἃ βεϊββῃ ἴον, Ὀὰϊ τῇς οοη- 
βοίουδηα88 οὗ βαϊνδιίοη ψγουρῆι ἔογ πιδη, 
οἵ ρονγεσ ψοη ψὨϊοἢ ἢς σουϊᾶ υδς ἰῃ τπεῖτ 
ἰηϊετεβδίβ. ΤῊ 8 Ὦορε ΟΣ οοπβάεηϊ ἐχρεο- 
ταῖιίοῃ 30 δηϊπιδιςὰ Ἠΐπ ἰπδὶ Ης εἐπάδυτγεὰ 
τε υἱϊπιοϑῖ οὗἨ δυπιᾶπ βυβετίηρ ἂπά 
ββάπιε. Τῇε βΒδδπιε 8 πιεητίοηεά αἷσ- 
χύνης καταφρονήσας, δεολυε 
ΗΪ8 ἀεβρί βίην οὔ ἱὲ τηδη  εβίβϑ ἃ πιὶηὰ δχοά 
οὐ ἴδε Εἰοιν δαὶ ννᾶ8 ἴο ἔοϊϊον δηὰ 
ΒΠεὰ ἱτἢ ττ, 

νεσ. 3. ἀναλογίσασθεγὰρ. . .. Τῆς 
ἑεᾶϑοῃ ἴος ἥχίπρ (ἢς ρᾶζε οἡ Ϊεβι8 18 

ξίνεη. Τμαῖ γθάβοη Ὀεΐηρ Ἰουηὰ ἴῃ τῆς 
τοιαύτην. ΤῊΪΒ 8ο ρστεδῖ σοπιυτηεῖν ἀπά 
ορροβίτιοῃ επάυτεά ὃν [εδὺ8 πε Ἡςῦτενβ 
ἃτε ἴο οοπϑβίάει, “το Ὀτίηρ ἱπίο δἀπαίορυ, 
Ἐκ οὗ ὈΥ οοπηραγίηρ " νι ἐμεῖς οὐνῃ 
δηὰ 80 γεπεν πεῖς πορεία ἐπάυτγαηοε. 
τὸν ... ἀντιλογίαν, “ Ηἰπι ψῇο 
848 επάδυτγεά δἱ πε δδπάβ οὗ βίῃπεζβ βυςῇ 
ςοηϊγαάϊοιϊίοη ἀραίπϑι Ηἰϊπιεεϊ ." Τῆς 
ἀεβίγε ου ἴῃς ρᾶγὶ οὗ βενεγαὶ ἱπίθγργείογβ 
το Ρυϊ ἃ βίτοη χει πιεδηΐηρ ἱπίο ἀντιλογία 
-οΟ᾿ἀἰιπουρὴ φυϊε ἀπδυρροτίεά Ὀγ ἀδαρε--- 
τενϑαῖὶβ ἃ δε ϊϊηρς παῖ νοτῦ8] ἀρυβε οἵ 
οοηιγαάϊοιίοη ννῶ8 ἃ τῇυοἢ 658 δενετῖε 
ἐσῖαὶ τπδὴ βυσ ἢ δ8 ἃζε επυπγεσδίεἀ ἴῃ 
οἴδρ. χὶ. Βυῖϊ ποῖ οὐϊν ναθ ἰὲ (δΐ5 
ἀντιλογία ψῃϊο Ὀτουρμὶ ΟἸγῖβε τὸ τὲ 
οτοδβ ἃπὰ ἐοστηεά ἰδε αἰσχύνη οἴ ἰϊ, θυὶ 
ἰξ νῶβ ἴᾷς τερυάίαϊίΊοη οἱ Ηἰ8 οἰαὶπιβ 
τσουρῃουὶ Ηἰβ [16 ψὩϊσἢ ἐοτπιεὰ τῃς 
οδίεῖ εἰεπιεηῖ ἰπ Ηἰ8 {τῖα]. [τ νγᾶβ ῥσε- 
ἀϊοιεά (1μυκα ἰἰ. 34) τι Ης ψουϊά ὃς ἃ 
σημεῖον ἀντιλεγόμενον, [}] οἵ εδἰρηίῆς- 
δῆςα τηἰδἰπιεγργειῖςὰ, [}}} οἵ αοά τε)εςιεά. 
τ ννᾶβ ργεοίβεῖυς [Π]8 σεπεγαὶ τεὐεοϊίοη 
δηά οςοπίεπιρι ἴτοπὶ ὑν πιο τε Ηεῦτονβ 
ψεῖς τδεπηβεῖνεβ βυβεγίηρ. ὉΠΟῪ ΜΕΓα 
δηάδίΐήῆηρ πον παγὰ ἰξ ττᾶβ ἴο πιδϊπιδίπ ἃ 
εοιισαν ξαϊτῃ σοηιγαάςιεὰ Δηἃ βϑοογπθά 
ὈΥ Ρυδ]ῖο βεηείπιεπι. ΤὨϊηκ τπεπ, βᾶνς 
τὴϊ8 ψτίϊοτ, οἵ Ηἴηι νο Ὧ88 ἐπάυτοά δὲ 
τῆς δαπάβ οὗ βίππεγβ 80 πηιο ἢ τόσα ρδὶπ- 
11 οοπιγαάϊςιίοη “ ἀραίπϑὲ Ἠ πη86 Γ᾽". 
ἵναμὴ κάμητε. .. “δι γε “δχ 
ποῖ Ψψεαγυ, ἐλιπιϊηρς ἱἰπ γουγ 8ουΐ8᾽". 
ψνχαῖς πᾶν δε Τοπδίτυς εἰϊμο 
κάμητε οἵ ἢ ἐκλνόμενοι ; Ὀεϊζες τ τἢ 
τὰς ἰαξῖες. [ΡοϊΪγδίιβ, χχ. 4, 7, βϑρεδκίηφ 
οἵ τῇς ἀεπιοτγα ἰβαϊΐοη οὗ ἴε Βοεοιϊδῃβ 
βᾶγ8 [δὶ ρίνίπρ τμετηδεῖνεβ πρ ἴο εδείηρ 
δηά ἀτγίηκιίην, οὗ μόνον τοῖς σώμασιν 
ἐξελύθησαν ἀλλὰ καὶ ταῖς αἷς.) 
γε. 4. Οὔπω μέχρις αἵματος. 

“0. “Νοὲ γεῖ υπῖο Ὀοοᾶά δΒᾶνε γε τε- 
εβἰϑβιεὰ ἴῃ γουγ σοηϊεβέ ἢ βίῃ." Ὡρεὶ 
ΒΑΥΒ: “8 ουτθὰ νεηϊξ δά ρυρί]αιυπη ", 
οὐ Σ Οοσ. ἰχ. 24-27. Βυῖ τ 8 ἰ8 ἀουδείαϊ. 
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ἀνταγωνιζόμενοι, ς. “ καὶ ἐκλέλησθε τῆς παρακλήσεως, ἥτις ὑμῖν ἃ [δ σ. 7; 

ὡς υἱοῖς διαλέγεται - “Υἱέ μου, μὴ ὀλιγώρει παιδείας Κυρίου, μηδὲ ΣΙ, 12; Α τς 

ἐκλύου ὑπ᾽ αὐτοῦ ἐλεγχόμενος. 6. ὃν γὰρ ἀγαπᾷ Κύριος παιδεύει ’ Ἰπον 
μαστιγοῖ δὲ πάντα υἱὸν ὃν παραδέχεται. η. Εἰ1 παιδείαν ὑπο- 

μένετε, ὡς υἱοῖς ὑμῖν προσφέρεται ὁ Θεός" τίς γάρ ἐστιν 

1 δι ἴῃ πυϊπυδου 8; εἰς ἰῃ ΦΑΌΚΕΡ, Ννυὶς. 

έχρις αἵματος [ΤΠεορᾶὰ., ἄχρι θαν- 
γϑευδη ζ΄. ΓΑ χίϊ. χ1.] οε8 τπ|8 πηθᾶπ, 
Υε δᾶνε ποῖ γεῖ Ὀεσοηιε ἃ πΠιλγίυυ οπυγοῖ, 
βυβετίηρ ἀεδιῃ ἴῃ ΟἸγίβε᾽ β ολυδβε ; οἵ ἄϑεβ 
ἰξ τηεδη, Υε πᾶνε ποῖ γεῖ τεβίβιεὰ βίη ἰπ 
ἀελάϊν εαγηεϑὶ ὃ Τῆς ἱηϊεγργειαϊίοη ἰβ 
ἀειετηιίποά ὉῪ ἴδε Τοππεοϊίοη. ]6βὺ8 
επάυτγεὰ τἴπε ἀντιλογία οὗ δίππετδ ἔνε ἴο 
διοοά, 186 ἀεδι οἵ ἴῃς οτοβδ; ες Ηε- 
ὕγεννβ Ὧδνε ποῖ γεῖ Ὀδεη οδ᾽εὰ 80ὸ ἴὸ 
Βυδογ ἰπ τῃεὶς ςοηῆϊςς, ἃ σοηῆίος νυν ἢ 
ἜΝΟΙΥ ἀδγυ βυπιπιοηβ ἔμοτα ἴο ἔγεβὰ γεβὶβι- 
δῆςε δμραίηϑι ἰτἢς βίη οἵ δίϊυσε οἵ ἔδί τῇ 
δηᾶ Δδροβίδβυ. “"ϑίπ᾽ ἴδ ποῖ δεσὲ ρυϊ 
ἴοι βἰπησῖβ, ΠΟΥ ἰ8 ἰξ δὶπ ἰπ {πεῖς ρεσβα- 
ουἴοτβ ; ἰξ ἰ8 δἷπ ἰῃ (Παοιηβεῖνεβ, ἰδ βίη οὗ 
υηθεϊ εἴ, νος ἢ ἰ8 Βοτε τεραγάεά 88 {πεῖν 
{τις ἀπίδροηίδί, (δου ρα οἵ οουγδε ἴῃς εχ- 
οαβ8δεβ οὗ {βεῖγ ρεζβεουΐοιβ γᾶνε ἰδ ἰΐ8 

ννεῖ ἀραϊηβὲ ἔδει" (αν άϑοπ δηά 
εἰ88). 
γν. 545-17). Τῇε Ηεῦτεννβ ἃσε γετηϊη δε 

τδαι τπεῖτ βυβετίπρβ ἀγα ἴοκεπβ οἵ αοά᾽β 
τ εῖγ ἰονε ἀηὰ οᾶτε. 

νεῖ. 5. καὶ ἐκλέλησθε. . . . “Απά 
γε δαᾶνε οἴδδη ἔογροιζεη τῆς ἐχπῃοσγίδιίοη, 
ΨὨΙΟὮ βρθᾶϊβ ἴο γοὺυ 48 ἴο 80η8, ΜΥ ϑοη, 
εἴς." καὶ ἰηϊτοάυςεβ ἃ ἔγεβὴ οοηϑίάετγα- 
τίοπ. Οδϊνίη, Βιβεῖς δηὰ οἴποῖβ ἰσεαὶ (ἢ ς 
οἴδυϑε 28 ἂῃ ἱπιεττορδίίοη, πεβάϊεββίυ. 
ΤΠε παράκλησις ἰδ οἰτεά ἔγοπι Ρτον. ἰ“ἱ. 
τι, δηά ἱποϊμἀεϑ νν. 5 δπὰ 6. Τῇε οἠΪν 
ἀϊνεγσεηος τοπὶ τῆς ΓΧΧ ἰ5 τμε ἱπβεγιίίοη 
οἵ μον δἴϊτες νἱέ. Βυϊ ΒΙεεῖκ ς4115 δἰΐεη- 
τίοη το ἐῆς λοι τδαῖ τἢς Ηεδτεν οὔ δε 1δϑὲ 
οἴδυβε βιδηάβ, δοοογάϊπρ ἴὸ ἴπ6 ργεβεηῖ 

Ρυποιυδείοη, ΣΝ ΝΝ ἸΣΤΝ ΒΟ ΒΝ -- 

δηὰ 48 ἃ ἴδῖπεγ [πε βοὴ ἰῇ ὑπο Ὧς 

ἀεϊίκαιθ. Τῆς ΓΧΧΟ ἱπβιεαὰ οὗ 39 

μᾶνς τοδὰ δ.) τῃε Ρίεὶ οἵ 29 το 

ἔεεϊ ρδίη, δῃὰά 80 ἴο οδυβε ραΐπ; οετῖ- 
ταῖν ἃ Ὀεῖϊεσ ϑεηβε. ἴπ ἴἴε Βοοῖς οὗ 
Ῥτονετθβ (ῃς βρϑαίεγ ἰδεπιῖθεβ Ὠἰτηϑεῖῖ 
ἢ νυ ἱβάομῃ, ἀπά βεῖε ἴδε ννογάβ δῖς 
ΒΟ ΒΔ] νἱεινεά 48 Ὀϊνίπε. ὀλιγώρει 
8 οἰαβδίοαδαι, πηβαπίηρ ““πιᾶκε ἰἰρῆς οἵ," 
“ περίεςι," “ ἀεδρίβε᾿. παιδεία ἰ5 ἀϊΐ8- 
οἰρ! ης, οὐ ςοσγεεςίίοη, ος ἴῃς δπεῖγα ἰγαὶπ- 
ἱπξ δηά εἀυςδιίοη οἵ ομίμοοά ἀπά 

γουῖῃ. Απὰ ἰξ ἰβ μεζὲ ὑγρεά τμδὲῖ Όγ τῃς 
ετἴ2]8 δπὰ αἰ βηου ἶε8. οὗἩ [τὸ αοά ἰταὶπβ 
Ηἰδβ οδάγεη ; ἐδδὲὶ ἰο νίενν βυβετίηρβ ἰῃ 
βερδγδίΐοῃ ἔσγοπῃ αοὰ δηὰ ἰο ὃς οδὶϊνίουβ 
οὗ αοὐ᾽ δ ἀεβίψῃ ἰπ τμεπὶ ἰβ ἀϊβαβίσουβ ; 
δηὰ τῃδὶ ἀεβροπάδηου δηά ἔδί!υγε οἵ ἔδίτὰ 
ἀπάξει βυβετίηρ ἃτὲ ἱπαρρτοργίδις, ἴοσ 
«τία!β γε ποῖ ενίάεηςε οὗ ἀρ ἀϊβρίεα- 
βυγε, Ὀὰϊ οἡ ἴδε οοπίγασυ τοΐκεηβ οἱ Ηἰβ 
ἴονε, τῃ6 υπίξοτηι ἀϊδοϊρ᾽ίης ἴο δος 
ἜΥΕΙΥ 800 τηυδὶ Ὀ6 δυδ)εοϊεά, ὃν γὰρ 
ἀγαπᾷ. .. ἴῃς οἰηρδαβίβ (]1ἰπρ οα 
ἀγαπᾷ. ὃν παραδέχεται, “ ΨὙΠΟΙῚ 
Ἧε ἰακεβ ἴο Ηἰἴτη 848 ἃ νεγίιδοὶς βοη, 
τερεῖνεβ ἴθ δίβ Ὠεατὲ δηά Ἴἤπεγίβῃεβ" 
(ΑΙογά). Τῆς τνοτγὰ 18 βίη] τὶν αβοά ἰῃ 
Ῥοϊγθίυδ, χχχνὶ. σ, 8, [Τῆς βᾶπις ρᾶδ- 
βᾶρε ἴγοπλ Ῥγονεγβ ἰβ οἰϊεὰ ὉῪ τρδο (Ρε 
Οοπρ. Ετυά. ρταῖία, Ρ 544) ψ8ο ἔ 
οὕτως ἄρα ἡ ἐπίπληξις καὶ νονθεσία 
καλὸν νενόμισται, ὥστε δι᾽ αὐτῆς ἡ πρὸς 
θεὸν ὁμολογία σνγγένεια γίνεται " τί γὰρ 
οἰκειότερον υἱῷ πατρὸς ᾿ νἱοῦ πατρί; 
Ο,΄. Μεπαπάετσ᾽ 8 ὃ μὴ ὶς ἄνθρωπος οὐ 
παιδεύεται, ἀπὰ ϑεπεοδ' δὲ Ῥγουϊάεπέία 
ψνΏετγε ἴπε βάπης ςοπιραγίβοη ἰβ εἰαδογαίςά, 
δηὰ ἰπε στεδὶ ρείηςῖρὶς ἰαϊὰ ἄονγπ “" ποῃ 
ᾳυϊά, εεὰά ᾳυεπιδάπιοδυπι ἔδγαβ, ἱπίοτ- 
δβὶ » 

Ψνες. 7. Τδε ἰπέεγεπος ἔτοπι 86 ρδ8- 
βᾶξε οἰϊεὰ 18 οὈνίουβ, εἰς παιδείαν 
ὑπομένετε, “ἰϊ ἰ8 ἔος (ταϊπίηρ γε ἅγε 
επάυτίηρ (ἅτε οδι]εὰ το Ἔπάυτε), ἃ8 βοπβ 
αοά ἰ8 ἀεαϊίπρ τ γου ", [πὶ ρεται 
ἰ8 φοπηπιοη; 8ἃ8 ἰῃ Χεπορβοη, οὐ γὰρ 
ὡς φίλοι προσεφέροντο ἡμῖν; ἀπά ἰπ 
ἤοβορβυς, ὡς πολεμίοις προσεφέροντο.) 

δεῖς βυθεγίηρβ ἅτε ενϊάδηος ἴδὲ αοά 
οοπϑίάετβ ἴπεπὶ Ηἰβ8 βοῃβ δηά ἐγοδῖβ ἐβεπι 
ἂἃ5 βδυοῖῃ; ἴον ψψῇαϊ δοὴ ἰβ ἴβεγεὲ ὑνβοπὶ 
Βὶ8 ἔλιπες ἄοεβ ποῖ οοστεο ῦ τίς γὰ 
νίδᾳ. .. βἰχη τ ἰῃ ἔοστῃ ἴὸ Μαῖί. νἱϊ. 
9, τίς ἐστιν ἐξ ὑμῶν ἄνθ ς-᾿α δὲ 
χωρίς. ... ἐσθᾶβ ἀϊὰ {πεν τγεςεῖνα 
ὯΟ 80 ςἢἘ ἰγοδίπηθηΐϊ, νγεσε ἔπε ἴτας ἔγοτι 
τθδὶ ἀϊδοῖ ρ]ης οὗὁἨ ψνΒϊο ἢ 411 (οὐ 5 οἱὶ!- 
ἅγεη) πᾶνε Ὀδοοπηε ρϑγίδίκαγβ (45 {118- 
τταῖφά ἴῃ οἤδρ. χὶ.) τπδη ἴῃ 118 οᾶβ6 πον 
81 Ὀαϑίατγάβ δηὰ ποῖ ϑοῃβ ; {πεῖς ἐτεεάοτῃ 
ἔτοτι τῆς ἀϊβοίρ! πα νης Οοά πηϊξοτταυ 
δοοοτάβ Ηἴ8 Ἄοδι ἄγεθ ὑνουἹὰ ργονε δαὶ 
1π ον ψνεγε ποῖ βεπυΐπα 80η8. 
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υἱὸς ὃν οὐ παιδεύει πατήρ; 8. εἰ δὲ χωρίς ἐστε παιδείας, ἧς 
« Νίαπι. αν. μέτοχοι γεγόνασι πάντες, ἄρα νόθοι ἐστὲ καὶ οὐχ υἱοί. 9. " εἶτα 

χανῇ. Ε :τοὺς μὲν τῆς σαρκὸς ἡμῶν πατέρας εἴχομεν παιδευτὰς, καὶ ἐνετρε- 
ιν 7] Ἐι, πόμεθα - οὗ πολλῷ μᾶλλον ὑποταγησόμεθα, τῷ πατρὶ τῶν πνευμάτων, 

Ζαμ. χι!. καὶ ζήσομεν ; 1ο. οἱ μὲν γὰρ πρὸς ὀλίγας ἡμέρας, κατὰ τὸ δοκοῦν 
᾿ αὐτοῖς, ἐπαίδευον: ὁ δὲ ἐπὶ τὸ συμφέρον, εἰς τὸ μεταλαβεῖν τῆς 

ἁγιότητος αὐτοῦ. 11. πᾶσα δὲ παιδεία πρὸς μὲν τὸ παρὸν οὐ 
δοκεῖ χαρᾶς εἶναι, ἀλλὰ λύπης ̓  ὕστερον δὲ καρπὸν εἰρηνικὸν τοῖς 

1ΝῊ τελὰ μὲν ψἱἢ ΜΛ Ῥ, 17, 2σ, ἃ; δε ἰ8 ἡουπά ἴῃ ΟΑΌΟΚΙ,, ἔ, Νυΐρ.ν εἰς. 
[“Νοηε οἵ τῆς ραγιίοϊεβ ἅτε βδιβίδαοιογυ, ᾿πουρὴ δέ 88 βδυτε τὸ δε ἱπισοάυοςά " 
(Ηοεῦ).] 

γεῖ. 9. ΝΙΝ εἶτα 4 ἔτεβὰ ρῇδϑθε οὗ 
τῆς ἀγρυπιεηῖ ἰΒ ἱπσοάυοεά. [Βδρδοὶ ἐπ 
ἰοο. ἰΒ οὗ ορὶπίοῃ παι εἶτα Πεῖε 88 ἔτε- 
4υσπε ἴῃ ἴῃς οἰαϑβδίοβ ἴδ “ ποίδ ἱπίεγ- 
τορϑητῖβ οὐπὶ νεδεπηεητία εἰ αυδβὶ ἰηάϊρ- 
πδίοης φυδάλτῃ"; δυϊ ἰτ ρίνεβ ἃ Ὀεϊίει 
οοπβιίγυςτίοη ἰἔ να ἴᾶκε ἰ ἴῃ τς βεπβε οἱ 
“ΣΙ ΠεΥ "ἢ 85 ἱπ σ Οοσ. χίϊ. 5, 7, ἀπά 
Μαικίν. 28, πρῶτον χόρτον, εἶτα στάχυν, 
εἶτα πλήρης σῖτος.) Τῆς ἀτρυτηεηὶ ἰ8, 
“τῆς λίπειβ οἵ οὐὖγζ ἤεβῃ νὲ υδεὰ τὸ 
δανε 85 ἰγδίηεσβ, δηὰ ννὲ δδάὰ {πεπὶ ἴῃ 
Γενεγοηςοα; 54]11] ννε ποῖ πλοῦ ταῖπεσ ὃς 
βιυδήεοι το τε Εδίπεσ οἵ οὔ βρίγὶ8β ἀπά 
᾿νε ἡ" Τῆς ατγίοϊς δείοτε πνευμάτων 
τηδίκεβ ἰξ ργοῦδο!ς ἴῃδὲ ἴπεγα 18 πο σαΐεσ- 
ὅποδ ἴὸ Δηρεῖβ Ὀὰϊ ΟΠἷΪν δὴ δηιπεβὶβ ἴὸ 
τῆς σαρκὸς ἡμῶν. Τῆε ροβίτίοη οὗ {πῈ 
ὕνο ννογάβ σαρκός Δηὰ πνευμάτων ςοη- 
ἤγπιβ 1818. καὶ ζήσομεν ἰ8 ὑπεχ- 

οἴεά, ἀπά ἰβ ἰπβεγίεἁ ἴο θαίαπος καὶ 
ετρεπόμεθα [ὁη τῃϊ8 νετΌ 5εὲ ΑΖ. Ρ 

269] ἱπ τπὲ τγι;πιὶ οὗ ἴῃς βεηίδηςα. 
Τῆς τπουρῆι 18 δὶ οαἷγ Υ δβυδ)εςτίοη 
το ἴδε Βδίπε οἵ οὖσ βρίγί: σδὴ νὲ πᾶνὲ 
πῆι. εἰ εζβοῦ πιαϊπιδίηβ τπδὶ τΠ 18 νεσβα 
Βίγοη ΡΥ ἕανουγβ ἴῃ ΓΠοογΥ οὗ Ογεδίίοπίβπὶ 
δηὰ αὐυοίεβΒ Ηυρο ἀε 8. Υὶςίοτε, “"" Νοίδ 
αἰ σεπῖες δδης δυϊμοσίἰδίεπ), ρὲ αυδπὶ 
τηδηϊίεβιες ργοδδίυσ, αυοᾶ δπίπιδε ποῦ 
βιιηΐ εχ ἰγαάπος βίους σατο ἡ. [ἐ ἰ8 βϑίεσ 
ἴο ΒΑ ψἰὮ Ὠανίάβοη, “1ἰ 18 ἃ8 ἃ βρίγιϊ, 
οὐ οἡ ἢῖβ βρίγίξυδὶ δβίάς, [πὶ τπῆδη επῖοτβ 
ἰῃῖο οἷοβε τεϊδιίοη νυ ἀοά; δηὰ τῃϊ8 
Ἰεδάβ ἴο ἴδε οοπςεριίοη παῖ αοά [8 τπογε 
Ἔβρεοῖδιν ἴδε Αὐἴδοτ οὗ πιδη᾿ 5 βρίσίϊ, οἵ 
Αὐἴπος οὗ πιᾶπ οὐ 8 βρίσιυδὶ βἰάες, 
δηὰ τὸ ἐδδίρηδιίίομβ βυσῇ δ8 ἴΏοβα ἴπ 
Νυπι. χνὶ. 22". Μοάεσγῃ βοίεπος βοουΐβ 
Οτγεδιϊοηΐδπι ; δἰ πουρὰ 1 ΝνΑ]1.ος᾿ 5 Ἰάεα 
οὗ τε δνοϊυτίοη οὗἩ πιᾶπ θὲ δοςεριεὰ ἴὲ 
ταῖὶρῆι πὰ εἐποουγαροπιεηῖ. 

γε. το. οἷ μὲν γὰρ. . .. Τῇε 
τελβοπΔὈΐεηαβ8 οὗ [Ὡς ἀρρεᾶὶ οἵ νεζ. ο ἷ8 
ξαγῖμες ΠΠ]υϑίγαϊεά ὈῪ ἃ σοπιραγίβοη οὗ 
της οδτζάςίεσ δηὰᾶ εηὰ ἴῃ τπε αι δηᾶ 

Βεάνεην ἔδιδετγε' ἀϊβοὶ ρ] πο τεβρεςείνεϊγ. 
ΤΒε φαγίμιν ἐδίμετβ ἐχετοϊβεὰ ἀϊδοὶ ρ πε 
ἴοτ ἃ ἔενν ἄαγβ ἰῃ δοοογάδηςε νἱτἢ τννδδὶ 
Τοιηπχεηδεά ἰἰδεῖϊ το {Πεὶς Ἰυάσημεπς δ5 

ὍΡεσ; ἃ Ἰυάρτηεηι ψ ὨΙοἢ σουΐὰ ποῖ θα 
10 7211:0]6 ἀπά πγυϑὲ βοπιεϊῖίπηεβ μᾶνε πίη- 
ἀεζεά ταῖμβες ἴλη Πεῖρεά ὺς στον; 
Ῥυῖ τῆς Βεανεηὶγ Ἐδίμετ ὑ8ε8 ἀϊδοϊρ᾽ ης 
ΜΠ 4 νίενν ἴο οὖσ ὑγοῦς δὶ ννεὲ πρᾶν 
Ῥαγίακε οὗ δί8 Ὠοϊϊπεβα. Ὑνο ποίεβ οὗ 
ἱπηρεσίεςου οπαγαοίετίβε ἴῃς ἀϊβοὶρ᾽ πε 
οὗ τῆς ἠαλίμπειθ οἵ ουὖγ ἤεββ. (1) ἴτ 18 
πρὸς ὀλίγας ἡμέρας, “ἴοτ ἃ ἔεν 
ἄλγβ," ἐ.4., ἀυτίηρ ἴδε ὑγίεῖ ρεσοὰ οὗ 
γουϊῶ. [Ι{ πιυδῖ οδᾶβα νη πηδηποοὰ ἰ5 
δἰιαϊπεᾶ, ψΒεῖπος οἵ ποῖ 1 88 δἰίδί πεὰ 
ἰΐδ επὰ. (2) [τ ἰβΒ κατὰ τὸ δοκοῦν 
αὐτοῖς, 5υδήεςε ἴο πιϊδοοησορίοπ ΒοΙἢ 
οὗ τῆς επὰ το δε τεδομβεὰ δηὰ τδε τγεδηβ 
Ὁγ ΨΒΙοἢ ἰδ οδη ὃς διταϊπεὰ. [π οοπίγαβι 
ἴο τηῖβ βεοοπὰ ἔεδίυγε ἴδε ἀϊβοίρ᾽ης οὗ 
ἴὰς Εδίδμει οὗ οὖῦ β8ρίσί: ἰ8 νυἱῖμους [21] 
ἐπὶ τὸ ρον, “ΤῸγ οὖγ δάναπιαρε,᾽" 
ψΒΙΟΣ ἰ8 ἀεῆπεά ἴῃ εἰς τὸ μεταλαβ- 
εἶν τῆς ἁγιότητος αὐτοῦ, “τπδὶ 
Ψε πᾶν ρδγίακε οἵ Ηἰΐβ δοϊΐπεβδ," ἱπ 
ΨΒΙΟΒ τῇς οοπίγαδε ἴοὸ ἴπε ἱηςοτηρίεῖς 
γεν τσ. πᾶσα δὲ παιδεία... .. 

Αποῖδπεσ εποουγαρειηεηὶ ἴο ἐπάμγε οἢδ5- 
τεπίης : ἱἢ ἴς 8 δοννεᾶ ἴὸ ἀο τἴβ ννοτὶίς 
τὶ ρῃιεουβηεββ ν.1}} τοβυϊ., “Νον 41] 
ομδβεβεπιεπε ἴογ ἴτας ργεβδεπὲ ἱπάεοά 
Βε6π|8 τηδίζεσ ποὶ οἵ Ἶου ὃυὶ οἵ ρτίεί, 
αἰκετννατὰβ πόνγενεσ ἰξ υἱεἰάβ, ἴο ἴποβὲ 
ΨῆΟ γε ἀϊβοὶρ!πεὰ ὃν 1|, τὴς ρεδοεδῦ]ε 
ττυΐϊτ οὐ τὶρῃιεουβπεββ. [πᾶσα, 845 
ΟἾτγ8. βᾶυ8, τοντέστι καὶ ἡ ἀνθρωπίνη 
καὶ ἡ πνευματική.) πρὸς τὸ παρόν, 
δεεὲ Τπηυογά,, ἰἱ. 22ὥ. οὐ δοκεῖ. .. 
λύπης, ΟἾτγβ, καλῶς εἶπεν" οὐ δοκεῖ. 
οὐδὲ γάρ ἐστι λύπης ἡ παιδεία, ἀλλὰ 

γον δοκεῖ, 8ες ΒΙεεκ. (Ομδεβιϊβεπιθηι 
185. Ποτὲ νίεννεὰ 88 ἂἃῃ Τρροτγίυπὶ τυ ἔοι 
ουἱεϊνατίηρ, αἰ τἢ ἀπά επάυγαπος δηά τὸ 
τῃοδε ψῆο ὑδὲ τὃς ΦΡΡοττύηῖν δηὰ ἃτε 
ἐχεγοίϑεά δηὰ ἱγαϊπεὰ ὃν ἴτ, δι’ αὐτῆς 



8---15. 

δι᾿ αὐτῆς γεγυμνασμένοις ἀποδίδωσι δικαιοσύνης. 

παρειμένας χεῖρας καὶ τὰ παραλελυμένα γόνατα ἀνορθώσατε ᾿᾿- 
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12. ᾿ Διὸ “ τὰς ἴ Επα, χχχν. 

142. ἤει. ν. 

καὶ “ τροχιὰς ὀρθὰς ποιήσατε! τοῖς ποσὶν ὑμῶν, ἵνα μὴ τὸ χωλὸν ΤῊΝ μῶ μὴ τὸ χι 
ἐκτραπῇ, ἰαθῇ δὲ μᾶλλον. 14. "Εἰρήνην διώκετε μετὰ πάντων, 

τὸν ἁγιασμὸν, οὗ χωρὶς οὐδεὶς ὄψεται τὸν Κύριον - 15. "ἢ ἐπισκοποῦν- 

. Τίπι. 1.22. 
καὶ ἢ 1ἰϊ. 12; 

Ὅευι, 
χχίχ. τᾶ; 
Αςἰδ χνὶϊ. 

13; 2 Οονς. νὶ. ; τ 64]. ν. 12. 

1 ποιησατε ἰῃ ΟΑΌΚΙ,; ποιεῖτε ἴῃ δ Ρ', 17. 

γεγνυμνασμένοι ἰξ παοαββασυ 
χρῶ ἐπάν Ἀν τῆς Δωνεοῖ ἁυς, ἀπο- 
ίδωσιν, 458 ἰΐβ ἔταϊς ἱποτεδβεὰ σίρῃ- 

τοουβηε88 οὗ 6. Βυῖ ΨΥ “ Ρεδοεδι " 
εἰρηνικὸν» ΡΓΟΡΔΌΪΥ Ὀεοδυβε πε τὸ- 
δ οὗ τῃς οοπῆϊςϊς (γεγυμνασμένοι4) ἀπά 
νἱοἴοτγ ἰ8 ρεᾶςε ἰπ αοἀ δῃὰ ρεᾶςε οἵ ςοη- 
δοίεηςς. ἴΐ ἰ8 ἃ ρεᾶος ννῃϊς ἢ σδπ ΟΠ 
Ὀε διϊδίηε Ὀγ ἴῃοβε ψῆο πᾶνε υδεὰ {Π6ὶγ 
{1818 248 ἃ ἀϊβοίρ! πε δἀπὰ ἤᾶνε επγεσρεά 
νἱοιοτγίουβ ἔγοτῃ ἴδε σοπῆ!ςϊ, 

γεσ. 12. διὸ τὰς παρειμένας 
.... “ Υνδετγείοσγε " ἰηϊγοάδυςϊηρ, ἴμε ἴτω- 
τηεάϊδιε δρρὶϊοδιίοη οὗ 115 δησουγαρίηρ 
νίενν οὗὨ ἰτῖδ]8, “"1πτὶ Ὁρ᾽ το τεπεὺ 186 
οοηδίςε, “τῆς ἡδγνεῖεββ μαπάβ᾽" 04]1δἢ ἴὸ 
ΥΟῸΣ βίας δἀπὰ “με ραιδ γβεᾶῦ κηθαβ᾽". 
ἀνορθώσατε βεεπ18 Δί ἢτδί βίβῃϊ ποτε δρ- 
τορτίδίες ἴὸ χεῖρας ἴπᾶη ἴο γόνατα 

ἔναβεμδη) δυς ἰξ ἰ8 Ποῖα υδεὰά 'π ἴδε 
ξηδγαὶ βεηϑὲ οὗ ““γαβίογα, “σεπον τς 
"ἴε οὔ" ; 45 ἰπ ϑορῇ., Ο.Τ., 46-51, ἀσφ- 
«λείᾳ τήνδ᾽ ἀνόρθωσον πόλιν. [τ πιίρῃιϊ 
ες τεηάδτεὰ “σενῖνε ". Ργοῦδοὶν πὰ 
ψς μαά ἱπ Ὡν αν Ὲ πε ΣᾺ 3, 

ὕσατε, χεῖρες ἀνειμέναι καὶ γόνατα 
παραλελυμένα, ἴῃ 8|:. χχν. 23 πε νο- 
τηδῃ ἴπδὶ πρβρὶ ποῖ ἱποζοᾶβα ἴῃ 6 μαρρέδες 
οὔ μεγ Ὠυβραπά ἴ8 χεῖρες παρειμέναι καὶ 
γόνατα παραλελ. α; ἴῃ ἐρτμα Μογάβ, 
ΤΑΆΚΕΒ ἢἰπὶ ἀεβρδιγ δηά Ἵδαβε ἔγοπὶ 81] 
εἴδοτι. 80 πεῖε, ἴῆε δβαπηάβ δδηὴρ ἄοννῃ 
ἴῃ 1|8:1688 οοηβοϊουβηεββ οἵ ἀεῖεδλι. καὶ 
τροχιὰς ὀρθὰς . . . “πὰ πιᾶκα 
βιγαίρῃς ρδί;β ἴογ γοὺγ ἔδεῖ, παῖ πὶ 
πο 8 ἴαπῖε ὃς ποῖ τυτηεὰ οὐ οὗἁ τε 
ΨΆΥ Ὀὰϊ ταῖμεγ με μεδλϊεὰ ἡ. Ὅῇῃε νογάβ 
ἃτε αυοίεά ἴοι Ρτον. ἱν. 26, ὀρθὰς 
τροχιὰς ποίει σοῖς ποσί, ἀπά { ποιήσ- 
ατε ἰβ τειϊδίηε τῈῪ ἰογῃὶ ἃ Παχαπηδῖεῦ 
Ἦπε. Τῆὸ ΨΠΟΪε νεσβε ἔογπηβ Δ δάἀτηοηϊ- 
ὕοη ἴο {πε Πεδ! τΐεσ ρογιίοη οἵ ἴμε σῃυτοῦ 
ἴο τῆᾶκε πὸ ἀενίδιίοη ἴτοπὶ ἴῃς βίγαί ας 
οουζβα 8εῖ θείογα ἴπδπλ ὃΥ [Ὡς εχαπιρὶς οὗ 
ΟὨγίβε, δπὰ τῆυ8 ἴπεγ νουὰ οὔεγ πὸ 
τετηριδιίοη ἴο ἴδε ψνεΆκασ τπηεηρεῖ [τὸ 
χωλὸν, ἴῃ [4π|ὲ ἀηὰ 1ἰπιρίη 6] ἴο δε τυτποά 
4υϊϊε οὐἱὐ οὗ τῆς ψᾶγν, Ὀυϊ νου]ά ταῖδεγ 
Ὅς ἂπ εἐποουταρετηθηῖ ἴο ἴπεπὶ ἀπά 80 
αῇοτὰ ἰπεπὶ 84η ορρογίυπυ οὐ δεὶης 
δεαϊεὰ οὗ ἐδεὶς ἱπβγγγ. [Α πυγῆρεσ οὗ 

ΝΟΙ, [ν. 

Ἰηἰεγργείεσβ ἰακε ἐκτραπῇ ἰπ ἴῃς βεῆβε οἵ 
ἐξ ἀείσκαιοα:" Τρ ̓Ἰθανίάεοπ, “ὟἼΒΟ 
Ψογάβ "τυγηοά οὐἱ οὗ {πε γᾶν πιεᾶῃ ἴῃ 
τηράϊοα! νντίτεῖβ “" ἀϊδοοδιεά,, δπὰ ἰἢϊς 
ξῖνεβ ἃ πῆογε νἱρογουβ βεῆβε ἃπὰ ἰογῃβ ἃ 
Ὀεῖϊες ορροϑβίοη το " Ῥε μεαϊςὰ᾿. [ποοη- 
Βἰβίεσ που δηὰ νδοϊ]διίοη ἴῃ ἴῃς βεπεγαὶ 
Ὀοάν οὗ ἴπε σῃυτοῦ τνουἹά σχεδία ἃ γᾶν 
80 ἀπῆςυϊι ἴον τῆς ἴδηι, (παὶ τ εῖς ᾿δα- 
Ὧ688 Μνου!ὰ Ὀεσοπλς ἀϊδἰοςδιίοη, πὰ {ΠῸῪ 
ΜΟΙ ἃ Ρετίβῃ ἔγοπὶ ἴδε γᾶν ; οἡ ἴῃ οἵδεῖ 
δΒαηά, τῇς Παδὶϊ οὗ ροίῃρ ἱπ ἃ ρδίπ ρδῖῃ 
νου] τεβίογε ποτ ἴο βουπάπεββ." 18 
15 ἰηνϊ τη, Ὀὰϊ ἔμετε 18 της ἢ δραϊηβι ἴτ. 
(1) Τῆς πιεάϊοδὶ δὲ οὗ ἐκτρέπομαι ἰ5 
ταῦτα (8βες ϑιερῃαπυβ) ἀπά ποῖ {ἰκεῖν ἴο 
οοςυ μεσε. (2) νΏδη υβεὰ ἴῃ ἃ ρεπεγαὶ 
δεηδε ἰαθῇ [8 ἂῃ δρργοργίαις δηι ἢ εδὶϑ ; 
τῆυ8 πῃ Νίςερῃ. (411. (βεε ϑιερῃδημθδ) 
οςοὺς ἴπε ψνογάβ ᾿Ιωάννῃ τῷ Ἱεροσολύμων 
πατριάρχῃ τὴν ἀκοὴν ἐκτραπεῖσαν ἰᾶ- 
ται. (3) Τῇε ρϑββαρε π᾿ Ῥχονειθβ ἔγοσωη 
νν Ὡς ἢ τῆς ἔογγμεσ ρασί οὗ [ἢ νεσβε ἰ8 οἰϊεὰ 
ἔοεβ οἡ ἴδυ8: “Τύυτῃ ποῖ δβίδε ἴο τῆς 
τίρῃι παηᾶὰ ποσ ἴο ἴδε [εἴς᾽..] Ιπηπιεάϊ- 
αἰεῖν αἵτε ἴεβε ψογὰβ {0]1ονν8 ἃ οἴδυδε 
ΨΏΙΟΣ ρυΐϊάεβ ἴο ἴῃς ἱπιεγργεϊδείοπ οὗ 
εἰρήνην διώκετεμετὰ πάντων, 
“(οἄ ν}]} πιαῖκε [ΠΥ ννᾶγβ βίγαῖῃε ἀπά 
Ψ συϊάε τ᾿γ φοίηρβ ἱπ ρεᾶςε" ; ἀπά ἃ 
σοηβιάεγδῦϊε ραᾶγῖ οὗἩ ἴῃς ςουπβεῖ8β ρίνεη 
ἴῃ ἴῃε σοηίεχὶ ἴῃ Ῥγονασὴβ ζοποασηβ ἴδῃς 
τλδϊηϊεηδηςς οὗ ρεδοθῖ! τεϊδιΐοηβ τυ ἢ 
οἴδειβ. Τῆς οἰγουπ)δίδποαβ οὗ ἴῃς Ηε- 
γεν ννεγε πιϊεά το ἐχοῖϊξε ἃ συδγγοίβοτης 
βρίτίῖ, ἀπά ἃ ἔεεϊπρ οὗ αἰϊεηδίοη τοννασάὰβ 
ἴῆοβε ννεδῖκ πηεπηογβ ΒΟ εἶ [ἢ βιγαῖσ δι 
Ραῖῃ. ὙΠΕΥ πιυδὲ ποῖ βυῦες δα πὶ ἰο ὃς 
αἰϊεηαιϊιεά θυς πιυδὶ τεδίοσε ἔπεπὶ ἴο ἴῃε 
υπὶῖγ οὗ ἴῃς Δἢ, ἀπά ἴῃ ἐπάἀεανουτίηρ 
το τεοϊδῖπι {πετπὰ πιαδὲ α8ὲ {πε τηεϊῃοάβ οὗ 
ΡῬέδοο ποῖ οὗ δῆρεσ οἵ ἀϊβρυϊδιίοη. καὶ 
τὸν ἁγιασμόν .. - “᾿δηὰ ἴ[π6 ςοπδε- 
οτδιίοη νϊουϊ τυ δῖσἢ πὸ οπε 5881] βεἊὲ 
τῆς Τοτὰ", Τῆς ἁγιασμός νοι τὶς 
ἘΕρίβεῖε μ88 εχρίαἰποᾶ ἰβ 4 ἀγαννὶῃρ δᾶ 
το αοἁ ψ ἢ οἰεαληβεὰ ςοπδβοίεησε (Χ, Σ4, 
22), ἃ τὲ δοςερίδῃος οὗἩ ΟὨγίβι᾽ 8 βδοτγι- 
ἢος δβ Ὀγίπρίηρ ἴῃεῈ νοσβδίρρεσ ἱπίο ἐεὶ- 
Ἰονβὶρ τ αοά. 

νει. 156. ἐπισκοποῦντες μή 

24 
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ἴοι, χχν. τεῷ μή τις ὑστερῶν ἀπὸ τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ " μή τις ῥίζα πικρίας 

Ὅν οὶ. ἄνω φύουσα ἐνοχλῇ, καὶ διὰ ταύτης ' μιανθῶσι πολλοί 3: 16. ' μή 

δὲ ἦν τις πόρνος, ἢ βέβηλος, ὡς Ἠσαῦ, ὃς ἀντὶ βρώσεως μιᾶς ἀπέδοτο ὃ τὰ 
πρωτοτόκια αὑτοῦ. 17. "ἴστε γὰρ ὅτι καὶ μετέπειτα θέλων κληρο- 

1 ΤΙ Ε. ἴῃ ΜΌΚΙ,; δι αντῆς ΑΡ, 17, 47. 

3ΤΕ. ἴῃ ὈΚΕΡ; οι πολλοι ἰπ δ Α, 17, 47. 

ΤΕ. ΜΌΚΕΡ, ᾿7; απεδετὸ ΑΟ. 

τιᾳ ὑστερῶν. .. " ΨΑϊΟΒίηρ᾽ “τλκ- 
ἱπρ ἴμε ονεγβίρῃς "᾿ (ποτ ΆΥ ϑογυπἰδ- 
ἰῃῷ 88 ἰῃ τῆς ᾿οἂβε οἵ βἰοἷὶς ρβεζβοῃβ,᾽" 
Οἤτγβ.) δ άγεβθεά ποῖ ἴο {πε ἰεβοῃεγβ οὕ 
τυ]εῖβ υὶ ἴο 411. Τῆς οδήεοι οὗ [ἢϊ8 
βυρετγνίδβίοη ἰβ το ργενεηῖ ἴῃς ἀεξεςιίοη οὗ 
ΔΩ οπς οὗἉ (πεῖς πυπηθεῖ. “Α8 ἰξ ἴΠῈῪ 
ΜΕτῈ ἐγανε]ηρ ἰορεῖπεγ οἡ βοπῖα ἰοηρ 
7θυζπου, ἱπ ἃ ἰαῦρε οοπιρῶηυ, δε βᾶγβ, 
ΤἼακε πεοά ἔπαὶ η0 πιδη θὲ ἰεἰξ θείη ; 1] 
ἅἄο ποὶ 8εεῖς τ ϊβ οὐἱυ, ἐμαὶ γε πιᾶν ἃγγῖνα 
γουζδεῖνεδβ, Ὀυϊ 4ἰ8ο ἴδδι γε βῃουϊά Ἰοοῖκ 
ἀπ σεητν δϊεσ [6 οἴποσα ᾽ (Ὁἤγγβ.), δῃὰ 
ο΄. Μ. Ατηοὶά β 1 Ἀηρὸγ Ολαῤεί. μ' 
τις ὑστερῶν . . . πιᾶγ ὃς ΠΟΠΒΈΌΕΙ 
οἰζες ὉΥ βυρρίγίπς, ἢ, οἵ ΌΥ βυρροείηρ ἃ 
Ῥγεᾶκ ἂἵ θεοῦ (50 [λανίἀθοη), οἵ ὉῪ σᾶγτυ- 
ἴῃῷ οὐ ἴδε τις ὑστερῶν ἴο ἐνοχλῇ. ΤῊς 
δἰ ρ]εβὲ βεεπηδ ἴο ὃς ἴδε τί: “εβϑὶ δῃ 
.: ξεπε (- (81]}} οὗ τὲ στᾶςε οἵ αοά," 
ἐν δ., ἰεδὲ ἢς πενϑσ γεᾶοῃ ἴῃς δ᾽ εββίηρβ 
ψΒίοἢ τῆς ρτάςε οἵ αοὐ οὔἶετβ. ΟἹ ἱν. σ. 
Αποῖπες οοπίίπρεπου (ὁ ὕε ψυδτγάεὰ 
ρφαῖϊηβε ΌῪ σαταῖι] νγδιτοδίηρ 8 ἐχργαβεοὰ 
ἰῃ μή τις ῥίζα πικρίας . . . Ψοτγὰς 
δογγονεά ἔγοηῃ Πδυῖϊ, χχιχ. 18, μή τίς 
ἐστιν ἐν ὑμῖν ῥίζα ἄνω φύονσα ἐν χολῇ 
καὶ πικρίᾳ, “ἰεβέ δὴν τοοὶ οἵὨἁ δίξίδγηεββ 
βρείηρίης ὑρ ἰγουδ]α γου ". ΑΒ ἰῃ Ὠευ- 
ΚΕΓΟΠΟΙΏΥ 80 δετα ἴῃ6 δίας τοοῦ ψὨϊο ἢ 
ταῖρδς αρτὶπρ ἃρ ἀπά δπηρ ἔοσι ἢ ἰἐ8 
Ῥοϊδοπουβ ἔγυϊε ἀπιοης ἴπεπὶ, νγᾶβ οπς οὗ 
τῃοῖς οὐνη πιοιηθοτβ νη ταῖσι ᾿Ἰεδά ἐποπὶ 
Δϑβίγδυ οἵ ἱπισοάιςος ενὶ] ργδοῖίϑεβ δῃὰ 80 
ἐδε ψῃοῖς οοτηπιυπίτν [οἱ πολλοί] πιῖρδι 
Ῥε ἀεβ!εά [μιανθῶσιν)], ἐ.4., τεπδετεά υπῆϊ 
ἴος [ῃδὲ ἀρργοδοῦ ἴο αοὰ δηά ἐδ! ]οννβῃὶρ 
πὰ Ηἰπὶ ἴο ννὨϊοἢ ΤΟΥ γεγο υτρεά ἰῃ 
δε ργεοεάϊηρ νεῖβε. Α [π||6 ἰεάνεη 
Ἰεανεποῖῃ ἰδ6 ψ ποῖα ἰυπιρ, Θδ4]. ν. 9, 
Ψ Ποῖα 4180 ἰξ [8 ἃ ρΡεβοῃ [δῖ 18 γείδιτεά ἴο. 
ες. 16. μή τις πόρνος . . - 

ϑρεοίῆς ἔογπιβ ἴῃ ψῃϊοῃ τοοῖβ οὗ Ὀἰϊίετ- 
π688 στρ ἀρρεᾶγ ἀιιοηρ μετ. πόρνος 
ἰδ ἴο ὈῈ τΔΚδη ἴπ ἰϊ8 Πἰογαὶ βθῆϑε δηά ποῖ 
88 5ἱρηϊγίηρ ἀερατίυτε τοπὶ αοά [Ὀαϊ οὐ 
ΜΝ εἶ88]. Νείεμοσ 18 ἰὲ τὸ θὲ δρρίἱεά τὸ 
Ἑδβδυ, ἴῃ βρίϊε οὗ (ες ραβεαρεβ δάδυςεά 
Όγ Ννειδιείη ἴο βῇον ὑπαὶ ἢ6 ννᾶβ σουη- 
ΤΑΟΏΪΥ οοηϑίδετεἃ 4 ἰογηϊοδίοσ, δπὰ οὗ 

Ῥμΐο᾿Β ἱπιεγργεϊδιίοη οὗ “ δμιδίγυ " 48 
“ ἱπεοπιρεταῖς δηά [ἰδ ἀϊπουδ᾽᾽; ν. Πεἰ- 
ἰῖζβο. Ετοπὶ χιϊ. 4 ἴἴ ἀρρεᾶγβ δαὶ ἔοτ- 
πἰςδιίοη ννᾶβ οπε οὗ ἴῃς ἀδηρετβ ἴο νοΐ 
ἴῆεβς Ηεῦτεννβ ννέσε ἐς: : βέβ- 
ἡλὸος ὡς Ἢσ αὖ, ἃ ρτοίδηϊ τ ΜὨϊςδ γα 
ἐβρεοί!ν θεϊγαγεὰ ἴῃ 8 δατίογίηρ ἴος ἃ 
εἴπρις τηεδὶ [ἀντὶ βρώσεως μιᾶς] Πῖ8 οὐῇι 
τ ρϊβ οἵ ρείπιοζεηίςζασε. Εδᾶὺυ Πρ ΒΟΥ 
βλτεῖπρ 1 Ηἰδ τε! ρίουδ ρείνι ρει δά 
᾽8 ῬαισίπηουΥ ἕος ἃ ργεβεηῖ ρτατβολῦοα 

18 Δὴ Δρρτοργίαϊς νγναγηΐης ἴὸ ἴδοθε ψῃο 
ἄδν ὈὉγ ἄδλυ ννετε ἰεπιριεὰ ἴο νγὶῃ οοπιῖοτε 
δηὰ εβοᾶρε βαβεῶπε ὃν Ραγίίηρ ννἱτἢ ἐμεῖς 
δορε ἱπ ΟὨγίβδε. Τδε ννδγηϊηρ ἰ8 ροϊπιοά 
ΌΥ τῇς ἴδϊε οἵ Εβαυ. ἴστε γὰρ ὅτι 
καὶ μετέπειτα. -. “ἴοΓ γε ΚποΥ 
καῖ Ἔνεπ τπουρῇ ἢδ ννᾶβ δἰϊεγνναγάς 
ἀεβίγουβ ἴο ἱπῃεγς τῆς Ὀἱεβδίηρ Β6 νγββ 
τεὐεςϊεά, [που ρἢ πε βουρδι τ νι ἴδδζε ; 
ἕο ἢς ἰουπά πο ρἷδος οἱ τερεηίδηπος "". 
“ ἼΤΒε ἴογπὶ " τερεπίδποε᾽ ἰ8 ἢεσε υϑεὰ ποῖ 
βίγί ον οὗ πιετε οἤδηρε οἵ πιἰπά, Ὀυϊ οὗ ἃ 
οἴδηρε οὗ τηϊπὰ υπάδοίϊπρ' ἴπε εβεςῖδ οὗ ἃ 
ἔοττηες βἰδίς οὗ πιϊπὰ " (αν ἄβϑοη). ἴῃ 
οἴδες ννοσάβ, Ὧϊ8 θαγραὶπ νγᾶβ ἱγγενοσδῦϊε. 
Τῆς ννοτάβ τῦυβὲ δὲ ἰηἰεγργεῖοά ὃγ ἴδς 
πδιταῖῖνε ἰη Οεπεαβίβ (χχυ]ϊ. Σ- 41), ψῃεγα 
νε τελὰ ταὶ βοπιε {ἰπιὲ δῆτεσ [με βδῖε οὗ 
τῆς δἰγιπτίρμι (μετέπειτα) Εϑαιυ βουρδι 
τῆς δ᾽εβείπς ὙΠ ἴεᾶγβ (χχνὶϊ. 38, ἄνε- 
βόησε φωνῇ Ἠσαῦ καὶ ἔκλανσεν) Ρυϊ 
ἴουπά δὲ8 οὶ ννᾶβ ὑπδ]ιθγαῦῖθ. ὍΤδε 168. 
800 Ψυτίταπ οἡ Ἐβδιβ 1 Δ8 οἡ ἴπαὶ οὗ 
411 ψῆο πιῖββ ορρογίυηϊε8β ἰβ τπᾶὶ [86 
Ρᾶβι ἰβ ἱπεεραγαθίο, διὰ πονανεσ πιυοῖ 
ἔπε πιᾶν ἀεβίτε ἴο σελ]! δηά αἱΐεσ ἰΐ, 
τῆδλι οαπποὶ 6. [τ ννᾶβ τῃϊ8 νυνί ἢ ἴῃς 
τεσ τυ βῃδά το εηΐοτοθ. [{ πονν, τὨγουρῇ 
ΔΩΥ ἰεπιρίδιίοη οσς ργεββυγθ, γοῦ ἰεῖ 9Ὸ 
186 Ὀεπεῆέδ γου ἢᾶνε ἱπ ΟἸγίβι, γοῦ τα 
ςοιηπλἑ τίη ρ᾽ γουγθεῖνεβ ἴο 8η δοῖ γοῦ οδῆ- 
ποῖ τεοδὶ!. [Ιἐ πχυβὶ αἴϑο ὕες οὐβεγνεὰ {μδὶ 
ἴα δυῖποτ 18 οοπῆηΐηρ Πἰ5 διϊεποη ἴὸ 
τε οης δοὲ οἵ Εβδυ, ποὲ ργοπουποίηξ 
οὐ δῖ8 ψῃοῖς [τ δηὰ υἱεἰπιαῖς ἀεδιίηγ. 
[μετανοίας τόπον. 80 Ρ᾽'πγ, Εῤ.» κ. 97, 
“ ροδηϊϊεηας ἰοουβ;᾿᾿ ἂπὰ ὕἱρίαπ, δ ὲ- 
ξέν χὶ. Τίϊ, 7, “ ροεπίτοπδςε παογοάϊβ ἰ8 
οουπὶ ἤθη ε88ε" (ΥΝν εἰβίεἰη)]. 
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νομῆσαι τὴν εὐλογίαν, ἀπεδοκιμάσθη ̓  μετανοίας γὰρ τόπον οὐχ! Εχοά. χίχ. 
εὗρε, καίπερ μετὰ δακρύων ἐκζητήσας αὐτήν. 

18. οὐ γὰρ προσεληλύθατε ψηλαφωμένῳ ὄρει," 

το, εἴς., εἰ 
χχ. το; 

᾿ Ῥευΐ ν. 
καὶ κεκαυμένῳ :2. 

πυρὶ, καὶ γνόφῳ, καὶ σκότῳ, καὶ θυέλλῃ, 10. “ καὶ σάλπιγγος ἤχῳ, ἡ ΠΉΣ ΣΙΝ 
καὶ φωνῇ ῥημάτων, ἧς οἱ ἀκούσαντες παρῃτήσαντο μὴ προστεθῆναι 

ν. 5,24, εἰ 
11, 16. 

ὙΕ, ὈΕΚΙ,, 37, τ16; οπχῖτ ορει ΑΟ, 17, 47, ὕ, νας.» Οοά,, Ορε., ϑυτ. Ρεβοῦ. 

νν. 18-20. [ἴπ τμῖβ ραταρταρῇ ψγὲ βᾶνε 
δε οἰϊπιαχ οὗ τὩε Εριβέ!ε. [18 ἀοοιγίπε 
διὰ 118 Ἄχμογίβιίοη αἰΐκε ουϊπιϊπαίε Βετε. 
ΤΒε γτεδῖ δἰπὶ οὗ ἴε υυτίϊεγ 88 Ῥεθη ἴὸ 
Ῥεζβυδάε ἴδε Ἡεῦτενβ ἴο Ὠοασίκεη ἰὸ ἴῃς 
τνοτὰ βροίεπ ὃν αοά ἱπ ΟἸγῖβι ((. σ, ἱϊ. 
1-4). ΤὨΐδ αἷπὶ Ὠς 5811} βεοῖκβ ἴο διϊαίῃ 
ΌΥ δτίηρίπρ Ὀεῖογε δί8β τελάδγβ ἰῇ οπὲ 
οἰοβίηρ ρίοΐατα ἔνε ςοπίγαβδι δεΐννθεη ἴδε 
οἷά ἀϊθρεπβαδιϊίοη ἀπὰ ἴῃς πεν. Τῆς οἷά 
ΨΜᾺΒ οἰατδοίεγίβεά ὃν τηδίεγίαὶ, βεπβὶδὶ ας 
τσδηβίοσυ πιδηϊεϑιδείοηβ ;; ἴδε πὲνν ὉΥῪ 
ΨΠΔῖ 8 δὰ ἩΒ016 δηᾶ βἴθγῃδι!ν βιδῦϊς. 
Τῆε οἱ αἶδο ταῖμιες ἐπιρῃδβίβεά ἴῃε ἰῃμδο- 
οεβϑίδις πδίυγε οὗ ἀοἄ, Ηἰβ ὑπᾶρργοδοῦ- 
ΑὉΪε Ποϊίπεββ, ΗἾβ νυνί! πια]εβῖγ, δηὰ 
δυρδϊ τηῆεη πὶ {πε οουά ποὶ οοπιε 
Πεδγ; ἴδε πὲνν ὈΓΙΏΚΒ τῆξη ἰηΐο ἴΠ6 ΝΕΓῪ 
Ρίεβεηςε οὗ ἀοά, δπά τπουρῇ Ης δε 
“ Μυάρε οἵἨ 1411" γεῖ ἰ6 Ης δυττουπάεά 
στ τῆς δρίτιτδ οὗ ρεγίεοιεὰ τηεη. Βαυῖ 28 
πε τί τε βεεκβ ἴο αυΐοκεη Βί8 τεδάεγβ 
ἴο ἃ πιοῖὲ ζΖεαίουβ [Δ Ηδ βῆονβ 4180 
186 αν] ςοηβεαυξηςεβ οὗ τεξαβίηρ Ηἰτὰ 
ἴῆδι βρεαίκεῖἢ ἔγοπι ἢεαᾶνεη. Νοῖ ἴδε ἥτε 
δηὰ βιποῖςε οἵ ϑ:παὶ [Ὠτεδῖεπ πον ἴο ςοη- 
δυπ)ε [πε ἀϊδοδεάϊεης, θὰϊ “ ουν ΟΟοά ἰΒ ἃ 
ςοηβυπιίηρ ἤγε"; ποῖ ἃ βϑυιῃδοϊῖς δηά 
ταλίεσϊ] οἰδσσγχεης τπγοδίςηδά, Ὀὰϊ [Ὠ6 νι 
Ετογηδὶ δηὰ ΑἹ]-ρεγνδάϊηρ Ηἰπηδεῖ, Απά, 
τεϊυγηὶπρ ἴο ἴῃς ἰάεα υυἱτ νοι Βα σοτα- 
τηεποεὰ τῇς ἘΕρίβεϊε δπὰ 80 πιδακίηρ ἰΐ8 
ὉΠ οὈνίουβ, ἴδε ττίϊει σοηῖγαβὶβ ἴῃς 
νοῖςς τπαὶ βξοοϊ ἴῃς δατί τ τῆς ἰη- 
Βηΐτεῖν πιοσε τε δῖε νοῖος παῖ βῃδίςεβ 
πε Ὠεανεηβ αἷβο, δαὶ ἰαγπλϊπαῖθβ τἰσς 
δηά δτίῃρΒ ἱπ εἴεγηδὶ τίη γΒ. 

Ψψες. τ8. Οὐ γὰρ προσεληλύθ.- 
ατε... “Ἐοτ γε δανε ποῖ ἀρργοδοῃεά,᾽" 
δϑδί σης ἃ ἔυγίπεῦ γεάδοη ἴογ ἴδε ργα- 
νίοιϑβ εχῃογιδίίοη Ὑοὺσ ἐδίμεγθ ἄγαν 
πελγ[Ὀεὰϊ. ἵν. 11, προσήλθετε καὶ ἔστητε 
ὑπὸ τὸ ὅροι] ἰο πεᾶς αοά᾽β νογτά. Τδε 
ψοσὰ ἰδ υβεὰ ἴῃ ἰῖϊ8 ψεπεγαὶ βεηβο, δηά 
ἴὰε ἰάελ οὗ ἀγαννίηρ πεᾶσ 2485 δη δοζεριεὰ 
ΨΟΓΕΒΙΡΡΕΙ ἰβ ποῖ ἱπιεπάεά, ψηλα- 
φωμένῳ... Α8 ΜΒ. δυϊδοτιν τε- 
τῆονεβ ὄρει; ἴῃς σοπϑεπιςοη 18 ἀουδεδιῖ. 
Τῆς ΚΕΝ. τεπάογβ “ ἐλε νιομμέ τῃδι πχὶρῆϊ 
Ὅς ἰουοποά," ἰπάϊοατίπρ ἴδαι “τῆς πηουης "ἢ 
ἐ5 ποῖ ἰπ ἴῃ ἴεχὲ. ΤῊ 18 ̓ υβεϊθοά ὃν τὰς 
Δπειποιὶς οἰλυβε, νεῖ. 22, ἀλλὰ προσε- 

ληλύθατε Σιὼν ὄρει, ν᾿Ὠΐοἢ αἰγεαὰγ ννᾶς 
πῃ δβ πιὶηὰ. Οἰἴδεῖβ ἰγδηβίαις “ γε ἃσα 
ποῖ οὐοπιε ἴο ἃ ραΐραδ!ε δηά κιίηά!εά ἔτε,᾽" 
ΨΒΙΟΒ ἰ8 ρταπηπιαιῖςα!γ ροδβϑίδίς, δυϊ 
ορεη ἴο ἴδε οδ)εοϊίοη τπδὶ “ἃ ρδιραδὶε 
ὅτε," ἃ ὅτε ἴῃλι Ἵοδῆ ὃς Ἰουοβιε ἰδ ῥγδ- 
οἰϑεῖν ννμδὲ τμἷ8 ἄτε τννᾶ8 ποῖ, ἀπά ἰξ ἰςξ 
δὴ αὐ ννασά τηοὰς οἵ εχργαβδίπρ ἃ 
“ τηδίεγιδὶ "᾿ ὅτε. Α εἰἰϊγὰ γεπάεσγίηρ ἱδ 
“Ὑε ἅτε ποῖ οοπῃς ἴο ἐπαὶ υνῃϊοἢ οδη 
Ῥε ἰουομεά ἀπά ἰβ Κίπάϊεὰ τ ἢτε"᾿, 
κεκαυμένῳ πυρὶ, “τῃδι Ὀυτπεά νι ὅτε ᾿" 
ἴ8 ἴῃ δρτεεπεης υἱτ Πεαυξ, ἱν. τα, τὸ ὅρος 
ἐκαίετο πυρὶ ἕως τοῦ οὐρανοῦ " σκότος, 
γνόφος, θύελλα ; 8ε6 4180 Ὠευΐ. ν. 22, 
23, ἶχ. 15; Εχοΐ. χίχ. 8, Τῇε “ ρίοοιι 
ἃπὰ τηῖδβί ἀπά τεπιρεβὶ (ογ δυττίςδπο) ἀπά 
τῆς Ὀίαϑι οὗ ἰγυπιρεῖ (Εχοά. χίχ. τό, φωνὴ 
τῆς σάλπιγγος ἤχει μέγα) Δπηὰ νοΐςο ο 
ψογάβ " (θευξ, ἵν. 12, ἐλάλησε Κύριος 
πρὸς ὑμᾶς ἐκ μέσον τοῦ πυρὸς φωνὴν 
ῥημάτων) ἅτε επυπιεταιϊεά ἴο ἀοςεπιμαῖε 
τῆς τηδίεσίαὶ ἀπά τεγγιγίπς ομαγαςίογ οὗ 
ἴδε τενεϊδοη οἡ νοῦ ἰῃς ΟΟΤ. ἀϊ8- 
Ῥεηδβδείοη νν88 ἰουπάεά. Τῇς τευ αν 
τεουττεηΐ καὶ ρίνεβ ἐπιρηδβίὶβ ἰὸ τΠΐ8 
εἐπυπιοτδύοη ; 8411 (ἴα ἰδδίυσεθ οὗ ἰῃς 
ταδηϊξεβιδτίοπ ἡγεγε οὗ τπ8 βᾶπι6 ομπασαςίεσ. 
Τῆς δγιίοϊα ἰ8 οταϊτιοὰ δείοτε δεᾶςῃ ρϑγ- 
συϊλς, θδεοδυϑα δας ἰβ ἰπισοάυοεὰ ποῖ 
ἔοτ ἐϊβ οσνῃ βδῖε δαὶ ἔοσ ἴδε γεπεχγαὶ εἴεοι. 
Ετοῖι ἧς ἴο ἔντι (νες. 21) ἀεβογίδεβ 
ἴῃς ταγγοῦ ἱπάᾶς ΌΥῪ ἴδεβε πηδηϊξεβία- 
εἰοπβ, (1) ἤσθιε ἴῃ τῆς ρεορῖὶε (οἱ ἀκού- 
σαντες) Ψ8οῸ Ῥερρεά ποῖ ἃ νογά 
πιοτα βῃουϊὰ Ὀς δἀἀεὰ ἰο τπεπὶ (πὶ 
θῆναι βυρρεκιεά Ὁγν ὈὨεαῖ. ν. 25 Δηὰ χν]ϊὶ, 
16, οὐ π ἀκοῦσαι τὴν φωνὴν 
Κύριον, “Ψνὲ ὉΠ ποῖ Δ τῆογε Πδᾶσ, 
εἰς.,"}) ἕος {πεν οουἹὰ ποῖ ἐπάυτε δαὶ 
ΜΝ ΒΙΟἢ ννᾶβ δείῃρ οοπιτηλπάεά, “1 ενδῃ 
8 δελεῖ ἰους ἢ πὰ τπιουπέδίπ ἰξ 5841} ὃς 
βιοπεᾶ᾽᾽ (Εχοά, χίχ. 12, 13); δπὰ (2) δἷβο 
ἰπ Μοβεβ, ἔοσ, 80 ἰεγγι ἐγίηρ 28 ἴῃς δρ- 
Ῥεάσαθος παῖ Μοβεβ καὶ, 41 δἃπὶ δχ- 
τεοιεἶν δίγαϊὰ (Ὁ δας. ἰχ. 9) ἀπά (τεσ ς᾽". 
(ἔκφοβός εἰμι νν»ᾶ5 υἱϊξετεά ὈὉγ Μοβεβ ψβεῃ 
(οὐ δῆρεῖ ΜΆ8 τουβεά ὉΥ ἴδε ρεορίς᾽ 5 
ἰάδοϊαιτγ ; ϑίερμεθ (Αςῖβ υἱϊ 32) υ868 
ἔντρομος γενόμενος οἵ Μοεε8 δἱ τῆς Ὀυγη- 
ἱπα 058.) 
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Ὁ Εχοά χίχ. αὐτοῖς λόγον" 20. " οὐκ ἔφερον γὰρ τὸ διαστελλόμενον, “’ Κἂν θηρίον 
13. 

ο 6Ὧ!]. ἰν. 
θίγῃ τοῦ ὄρους, λιθοβοληθήσεται, ἢ βολίδι κατατοξευθήσεται 1" 

46; Αρος. 21. καὶ, οὕτω φοβερὸν ἦν τὸ φανταζόμενον, Μωσῆς εἶπεν, “““Ἔκφοβός 
δἰ. 12, εἰ 
χχὶ. 2, το. εἰμι καὶ ἔντρομος "᾿᾿ 22. " ἀλλὰ προσεληλύθατε Σιὼν ὄρει, καὶ πόλει 

1 ΤῊϊβ οἴδυβα οζουτβ 'ἱπ ποης οὗ ἴῃς υὑποὶλ!8---τῖπε βοῖε δυϊμοσιν ἰδ “ποππυ δ 
ταϊΌ80 011} ̓". 

νεῖ. 22. Τῆς ΟὨτϊβιίδῃη βιαπάϊηρ δπὰ 
διϊαιητηεηῖ ἅτε πον ἀεβογὶρεά πῃ οοπίγαδδι 
ἢ τῃῈ [ον βἢ. Ὑε ἅτε ὑγουρῆς ἱπίο 
1π6 εν οὗ εἰεγῃδὶ τε! ἰτἰεβ. ἀ Δλ- 
λὰ προσεληλύθατε, “δυϊ γε πᾶνε 
ἄγαντι πεῶγ᾽ (αἰγεδυ γοὺ πᾶνε βηϊεγεά 
ἱπίο γοὺγ εἴεσγπδὶ γεϊδτίοη τὸ ἴἢς ὑπδεεη) 
ἴο Σιὼν ὄρει, “ ἰη τῆς τινεηϊγ-ἴὮτες Ρδ8- 
ΒΆρΕεΒ ἴῃ ΙΧΧ ψἤεῖς ἴδε ὑνο νογάὰς 
τε οοπιδίπεά τῆς οτάεσ ἰβ ὑπ οσγαν ὄρος 
Σιὼν ἀπά ποὶ Σιὼν ὄρος. Ενίἀεπην Πεῖε 
τε " Ζίοη "»ιομνίαδμπ᾽ ἰδ τῃσπίλ! ἢν οοη- 
ττλϑίεἃ ψνἢ δηοίποῖ, τῆς ' δίπμαλ »ονη- 
ἐαὐπ᾽. Απὰ τδυ8 ἴῃς οπίδείοπ οἵ ὄρει ἴῃ 
ἴδε τενίϑεά τεχὶ οἵ νεῖ. 18 ἰδ νἱ γι! 
βυρρ εάν (ναυξθαη), ΤΠε ἰάεδὶ Ζίοηῃ 
ἰ8 ἴῃῆε ρΐδοςε οἵ δ πιδηϊεβίδιίοη οὗ 
Ηἰΐἱς ριεβεπος (Ρξ. ἴχ. 11, ᾿ἰχχνί. 2) Ὀυϊ 
αἷδο οὗ Ηἰβ ρεορίε᾽ 5 ἀροάε (8. Ἴχὶνὶ. το; 
188. ἱ. 27 δῃὰ ῥαφεὶ»»). [τ 18 τπεγείοσε 
ἱπιροβϑίδ]ς ἴἰο πὰ δποῖπες ραγιϊουϊασ οὗ 
ἴῃε δηυπιοιαίίοη ἰῃ πόλει θεοῦ ζῶν- 
τος Ἰερονσαλὴμ ἐπονυρανίῳ, 85 
16 τῆς ἴογππε ννεγα “ἴῃς τγαπϑοθηάδηϊ 
δρῆεζε οἱ αοά᾽β εχίβίεπος ψῆετε ες ἰβ8 
τηληί[εβιεά οηἷν ἴο Ηἰπιβεῖζ," δηὰ τῆς 
Ἰδίζες “δας ρίδοε ψῆεῖε Ηἰβ ρεορὶε 
ἐλῖμες δηὰ ψπεῖε Ηεξ ἰ8 πηαηιεβδίεὰ τὸ 
1πεπὶ". ((λ 158. ἴχ. 14, κληθήσῃ πόλις 
Κυρίον, Σιών); {πε τηουπὶ δηδ ἴπε οἷν 
ἅτε νἱεννεὰ τορεῖμεσ 28 ἴῃς πηεεϊίηρ-]δος 
οὗ αοὐ ἀπά Ηἰ5 ρεορῖς, ψῆεγε τῆς “[ἰν- 
πρ αοά" πηδηιέεβίβ {0}γ Ηἰβ εἴδγηδὶ 
ξυΐπε58 ἀπά βυβηοίεπου. [1 ἰδ “τῆς ἤεᾶν- 
ΘΩΪΥ ]επιβαίεη" (οὐ. 64]. ἵν. 26, ἡ ἄνω 
“Ἱερονσαλήμ Δηά εν. χχί, 2, ἧ πόλις ἡ 

ουσα [καὶ μένονσα], χὶΪ!. 14) 45 Ῥεὶπρ' 
ποῖ ἴῃς εχ ἷγ δηὰ τηδάς ψνἱἢ Παπάβ 
δυϊ τῆς υἱεϊπιαῖς τοϑ! ν [οὐ τε θεαί] 
ἀεβογιριίοη ἴπ ΡΏΣ]ο, 26 ὅον., ἰϊ. 38, απὰ 
τε ΚεῤΨιδίιίε, ἰχ. Ρ. 592, Ψ πεῖε δῆοσ 
ἀεοϊατγίπρ τπᾶὶ πὸ βυςῇ οἰϊν 25 πε ἢδδ8 
Ὀεεπ ἀεβογι δἷπρ εχίβῖβ οὐ εατῖῃ Ρίδίο 
ἔοεβ οὔ ἴο βᾶυν, ᾿Αλλ᾽ ἐν οὐρανῷ ἴσως 
παράδειγμα ἀνάκειται τῷ βονλομένῳ 
ὁρᾶν καὶ ὁρῶντι ἑαντὸν κατοικίζειν. 
Αἴβο ἔπε πε ρϑδββᾶρε ἰῃ ϑεηςεοι, δὲ Οἐΐο, 
οἴδρ. δ ου ἴδε ἵνο Κερυδ].5.] καὶ 
μνριάσιν ἀγγέλων, Δπὰ ἴο τηγτίδ8 
οὗ δηρεῖβ, ἴῃ ὑβυδ] δοοοπιρδηίϊπιεης οὗ 
Οοά᾽Β οἴοσυ δηὰ πιϊπίβίειβ οἵ Ηἰδβ ν}]}, 28 
ἰπ Πδυῖ. χχχίϊ. 2; εν. ν. 1; δηά Ὦλδη. 

νἱΐ. το, μύριαι μνριάδες παρειστήκεισαν 
αὐτῷ. ἴδε δ πέος ἴοῃ ὉΓ τῆς τοϊ]ον πα 
νοσὰβ ἰβ πιο ἀεραῖεά, (1) πανηγύρει 
καὶ ἐκκλησ. πηᾶγ ὃς ςοπειτυεὰ ἰῃ ἀρροσί, 
τίου ψ ἢ μνρ. ἀγγέλων, το πιγτίαἀβ οὗ 
δηρεῖβ, ἃ ἔεβιδὶ ραϊπεγίηρ δπὰ δβϑεπλθὶν 
οὗ τις ἄτβι-Ὀοσγῃ δησο δά ἴῃ ποάνεη ; οἵ, 
(2) ἃ πενν ραγιϊουϊας τῶδυ ὃε ἱπιοάυςεὰ 
νη καὶ ἐκκλησ. ; οἵ, (3) ἃ πεῖν ρμᾶι- 
συν πᾶν δε ἱπιτοάυοςεά ἡ ἢ πανηγύ- 
ρει, ““ἴο πηγτίδἀβ οὗ δηρεῖβ, ἴο ἃ ἰεβίδὶ 
βαιμετίπε δηὰ Δββεσηθ]ν οἵ [ἢ ἤγβι- θοση." 

τῆς ψ Βοῖε, ἴπε ἢγβε βεεπηβ ῥγείεσδυϊε. 
ἙἘος αἰιπουρῃ δπρεῖβ ἂτεὲ ποῖ εἰβϑεινῇεσε 
οδ] δά δε “' ἤτβί-δογη " οἵ ἀαοάὰ, (μεν ἃγε 
οδιϊεὰ “ βοη8 οὔ ἀοά᾽" (]οὉ. 1. 6, 11. Σ, 
χχχνΐ. 7; αεη. νὶ. 2, 4; Ρ5. ἰχχχίχ. 6) 
δηὰ τῆς ἀεβιρηδιίοη ἰδ ἤετε ἀρργορσίδίε 
ἴο ἀεηοῖε ἴποβε πο ἅτε ἴῃς ῥσγίβεῖηε ἰῃ- 
δδθιιλπῖ8 οὗ ἤεᾶνεη. Οὐ ἴδε ἤτβι Ἅσμοὶγ 
οἵ Απρεϊϊςα]β ἰῃ ἴδε “"' γεᾶπιὶ οἵ ἀετου- 
τίυδ, ᾿ ΠΟ δίηρ :- 

“Τὸ υ5 Ηἰ5 εἰάοτ γᾶος Ηες ρᾶνε 
Το ὕδιιε δπᾶ ἴο νη, 

ννιπους τλ6 οΠαβιβεπηεηΐ οἵ ρδίπ, 
ννήποαυι τἰῃςε 50]] οὗ βίη "; 

δά Αὐρυβιίης ἰη ὲ Οἷυ. δ εὶ, χ. 7, “ οὐπὶ 
8ΔΏ 6118 Β.Π105 υπὰ οἰνίΔ85 θεῖ... οὐυ͵ὺδ 
Ῥᾶγβ ἰπ ποῦίβ ρεγερτίπδίυσ, μᾶτβ ἰῃ {ΠΠ18 
ορίτυϊλῖυς ". πανήγυρις, πιεαπίηρ ἃ 
ἔεβία] γαιϊιμογίηρ οὗ τπε τολοίε Ρεορῖε, δῃὰ 
ἐκκλησία τηελπὶηρ {πῸ ΔΕΒε ΠΥ οἵ 41] 
επγοϊ!εὰ οἰ Ζεῃ5, βεαπὶ πη ΓΟ ἢ τῆοσε ἀρρ]ο- 
ΔΌΪε ἴο δηρεῖβ. Τα ἅγε εησοϊϊεά ἃ5 
οἰεἶσεπβ (ἀπογεγ. δεεὲ ἴδε ἔαγῆνι δηά 
Οαγγλγπελμς Ῥαῤγγὶ, ῥαϑεΐν) ἴθ Ὠξάνεῃ, 
δηὰ πεΐςοπιε ἴῃς Ὑου ΒΕ, 508 πον ἰῃ- 
τοάδυςεά. Τῆε τηγτίαἀβ οὗ ἀπρεῖβ νυ ῃῖ ἢ 
οη ϑἰπαδὶ ῃδὰ πγαάς {πεῖς ργεϑεῆος Κπονῃ 
πη τῆυμπάετβ δηά βπῖοκε ἀπά τεπηροδῖ, ἰεγτὶ- 
ἐγίηρ ἴδε ρεορὶε, ἄρρεᾶσ πον ἰῃ ἴδε 
[Ἀτα ]ατ ἔοσγπι οἵ ἃ ΜΜ6}1-ογάεγεᾶ σοτησηυηῖν 
ἰπ ἴῃς ρεβοςβῦὶς σιυΐδε οὗ οἰτἰ Ζοη8 γα)οὶςὶπρ 
νεῖ δάάϊτίοπβ ἴο {πεῖς ταπκβ (Ἰυυκε χν. 
10). καὶ κριτῇ θεῷ πάντων, 
“ δηᾶ ἴο ἃ ᾿υἄρε ννῦῆο ἰ8 αοἀ οὗ Δ]1,᾿᾿ δηὰ 
ΌΥ ψἤοβα Ἰυάρτηεηι γου τηυδὶ ἰΠεγεῖοσε 
βίδηδ οἵ [411] (7. χ. 27, 30, 31). Απιοηρ 
τε τελὶτἶεβ ἴὸ ννὩϊο ἢ {πεν δδά δεεῃ 
ἱπισοάδυςεὰ ἐΠἰ8 οουἹά ποῖ δε οταϊἰεὰ. Ηε 
ΨὯΟ ἰδ αοἁ οὗὨ Δ] Πἰνίηρ 15 ἴῃς υἱιϊπιαῖς. 



20--25. 

Θεοῦ ζῶντος, Ἱερουσαλὴμ ἐπουρανίῳ, καὶ μυριάσιν ἀγγέλων, 
ἢ πανηγύρει καὶ ἐκκλησίᾳ πρωτοτόκων ἐν οὐρανοῖς ἀπογεγραμμένων, 
καὶ κριτῇ Θεῷ πάντων, καὶ πνεύμασι δικαίων τετελειωμένων, 24. 
« καὶ διαθήκης νέας μεσίτῃ Ἰησοῦ, καὶ αἵματι ῥαντισμοῦ κρείττονα ' 

25. ᾿Βλέπετε μὴ παραιτήσησθε τὸν 
λαλοῦντα. εἰ γὰρ ἐκεῖνοι οὐκ ἔφυγον," τὸν ἐπὶ τῆς γῆς παραιτη- 2. 
λαλοῦντι παρὰ τὸν 3 "Αβελ. 
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23. ῬΊΓυυς.Χ. 30. 
3 ᾳ νἱἱϊ. 6, εἰ 

ἶχ. 15, οἱ 
Χ. 22, εἵ 
χί. 4; 
6εα. ἱν. 
το; Εχοά. 
χχίν. 8; ι 
Τί. ἰἱ. 5; 
τ εῖες ἱ. 

σάμενοι χρηματίζοντα, πολλῷ μᾶλλον ἡμεῖς οἱ τὸν ἀπ᾽ οὐρανῶν" 12} “᾿ 

1ΎΚΕ, τ7, 47; κρειττον ΦΑΟΌΚΙΕΜΡ, ἀ, ἔ, Ννυϊᾳ. 

37, ἰπ ΒΑΟΌΚΜΡ, ἀ, ἔ, νυἱρ.; παρα το ἰπΙ,, Ὁ, τοῦ, τοϑ. 
5.ΤΙΕ, ΜΜΟΌΟΚΙ,Μ, Τδάσι.; ἐξεῴνγον ἱπ  ΑΟΡ, 17, 57, 118, (τ. 419. 

τελιιγ, ἂδἀπὰ ἴδε Ἡσοῦτεννβ πᾶνε δδδη 
Ῥεουρῃῖ πεᾶσ ποῖ οτἱγυ το Ηἰἴδβ οἰϊν ψνἱτὮ ἰϊ8 
οεἰξίναὶ ἱπμδδιιδηΐβ, Ὀὰϊ το Ηἰπιβεῖέ; ἀπά 
το Ἡϊτηβεὶ δ8. δ]οιτίηρ ψἱβουξ ἀρρεᾶὶ 
ξῶοΒ βου] ἴο [18 ἀεβιίπυ. καὶ πνεύ- 
μασι. - . ""δηά ἴο Βριγί(8 οὗ ͵υϑῖ τῆξῃ 
πιδᾶς ρετίεςι," “ ϑρί εἰ 8," δ8 ἰῇ σ Ρεῖ. {{ϊ. 
19, οὔ ἴῃοβε ῆο ἤλνα ἀεραγιεά (ἢΐ8 11{π 
δηᾶ ποὶ γεῖ Ὀεεη οἰοϊπεά υνἱῖδ τπεὶς 
ταβυτγεςίίοθ δοάγν. δικαίων τετε- 
λειωμένων ἰδ ἰατρεῖν ιΠ|υδιταῖοά ὉΥ 
Μνειϊβιεῖη ῆο αυοῖεβ τον Ἔχατιρίεδ 
οὗ ““7υδ ρμεγέεοι! " ἴοπὶ ἴᾷἢε 1 αἰπ)υά. 
[τ 18 ρεσμδρβ τῆογε γεϊεναπί ἴὸ σγαίεγ ἴο 
χὶ, 4 δηὰ το ἴδε νψδοῖς βίγσαίπ οὗ ἴδ 
Ἐρίβειϊιε ψβοβε δἰπὶ ἰξ 18 ἴο ρεζέεςϊ 86 
τ ρῃιεουβηεββ οὔὐ [Ὡς Ηεῦσγεννβ, δβδεὲ 
οδδρ. νἱ. Οἱ οουτες ΟἿ. δπὰ Ν.Τ. 
δλίη!δ ἅτε γεζετγεὰ το. Βυῖ δ ψίπουῖ 
18, ἐ.4., νἡϊδουϊ ἐδδγίησ ἱπ οὖς δάνδη- 
ἴλρψεβ, ἴεν οουἹά ποῖ ὃς ρετγέεοϊεά, χί. 
40, ἴδετε ἰ8 ἂἴ οηςε ἱπιγσοάυςεά τδς τεοεηςϊ 
ςονεηδηΐ (νέας “πον ἱπ {ἰπ|ε,᾿" ποῖ, ἃ5 
υδυλὶ], καίνης “" (τα ἢ ἴῃ αὐ] γ,") θεοδυδα 
ἰδὲ ἰάφα ἤτβε ἰῃ τῃε τυτίτοτ᾽ 8 πιϊπὰ 8 ποῖ 
ἴδε ορροδίτἰοη ἴο πε οἷά δὰῖ ἴδε τεζεηὶ 
οτὶρὶπ οἵ τῆς πεν. (Βυῖ οὗ. Οοἱ. 0; 
Ι ἦν, ἢ). [|8 ταηλασκδῦϊε τμδὲ τῆς 
Μεάϊαϊοτ οὗ τ815 σονεηδης ἰ8 πεῖα οδ]᾽εά 
ΌΥ Πίῖβ Βυπιᾶθῃ πᾶπιε “7εβῦβ". ΤδἊ 
τϑάϑοῃ ὑσοῦδοϊυ ἰ8 ἰπαὶ αἰγεδαν ἴπεῖς 18 
ἴῃ τῆς νντιτετ᾿ Β ταϊηὰ [πε ρτεδι ἱποίσγυπιεπὶ 
οὗ τηεάϊαϊίοη, αἵματι ῥαντισμοῦ, 
“ Β]οοά οὐ 5ρείπκιηρ ". [Ι͂ἢ πιεάϊδιίπρ 
τῆς οἷά οονεηδηῖ Μοδεβ, λαβὼν τὸ αἷμα 
κατε ἐρας τοῦ λαοῦ, Ἑκοᾶ. χχίν. 8. 
[αἷμα γτισμοῦ, πονενεῖ, ἀοεβ ποῖ 
ἵψκς ἴῃ ΤΧΧῚ τπουρῇ ὕδωρ ῥαντισμοῦ 
18 Ἰουπὰ ἔους εἰπια8 ἴῃ Ν μηιδὲ7γ5]. Βυϊ ἱπ 
ἰχ. Σο ἴπ|5 ντίϊος τερίδοεβ κατεσκέδασε 
ἢ τὰς πιογε βἰσηίβοδηι ἐράντισεν ; ο΄. 
ἶχ. 13. [πὸ Ρεῖ. ἱ. 2 Με ἢᾶνε ῥα! Ψν 
αἵματος Ἰησοῦ Χριστοῦ. Τε “ Ὀἱοοὰ 
οὗ βργι κι ηρ 18 ἱπεγείογε ἴ6 δοοά 
ΠΟ τῆς πὸνν σονεπδηϊ 8 Ἂβίδ ἰϑῃςά, 
8ε6 χἰϊ!. 2ο, αἵματι διαθήκης αἰωνίον, ἐΠ|8 

δΙοοά μανὶπρ ἴῃς ροννεῖ ἴο οἰεδηδβε ἴδε 
ςοηδοίεποξ, ἰχ. 14, χ. 22ὥ. [ἰ οἰεδηδεβ ὕε- 
οδυθε ἰξ βρεᾶκβ δεϊίες ἴπδη Αδεἰ 8, κρεῖτ- 
τὸν λαλοῦντι παρὰ τὸν Αβελ ἔος ψὮ1ε 
Ἐν ἀρ αμκ μῆλα, ἴοσ νεηρεᾶπος [Ἃ6εη. ἱν. 
1ο, τος τοῦ ὃ σὸν 
πρός μεὲκ τῆς γῆς] ἰπαὲ οὗ εἐδιι8 ει 
τηδββᾶψε οἵ βαϊνδίίοη, ἰἢς κρεῖττόν τι οὗ 
χὶ. 4.0. Βυῖ ἴξ πᾶν δε δάνετγριαί. “1Πς 
βακιιαῦας υἱκίοπεηι, δίς ἱτηρείγαϊ ταηιὶδ- 
βίοηςπι " (Εταβῃγυ85). 
ει. 25-9. Α ἤπδὶ δρρεὰϊ. τῇδε 

τελάοιβ ἅτε ννατηοὰ δραΐϊπβὶ Ὀεὶπς ἀεδῆ 
ἴὸ ἀοάβ δηδὶ τγενεϊδιίοη, ἴοσ ἱὶ ὄνθῶ 
ἔπιε τενεϊδιίοη δὲ ϑίπαὶ οουἹἱὰ ποῖ ψίῃ 
ἱπυρυηίτν ὃς ἀϊδγεραγάςά, πιο ἰεδ8 οδῃ 
τῆς τανοϊατίου ἡ ΒΙΟΝ μα τοδομεὰ τἤδαὶ 
διὰ νοῦ ἀϊδοίοβεβ ἴὸ ἴδεπὶ τίμα 
εἴετηδὶ απὰ αοὰ ἰῃ Ηἰἷβ βββεηίία! τηδ)εδῖγ. 

Νεῖ. 25. βλέπετε (1π ἴῃς βᾶπιε βεῦϑε 
δηᾷὰ ἰῃ 8 βἰτηας ςοπποοιίοη ἰπ ἰϊϊ. 12) μὴ 
παραιτήσησθε, “8ες ἰπδλὶ γοὺ τεΐωθε 
τοῦ" --αδ ἴῇοϑα πιεηξοηδά ἴῃ νοσ. το ἀϊά 
--τὸν λαλοῦντα, ““Ηἰπι ἰμδὶ Ἐρελκεῖδ," 
ἦν... αοἁ 28 ἴῃ ἱ. σ δηά ἴῃς οἷοβε οὗ τπΐ8 
7εῖβε ; “ἴος ἰξ ἴποβε ἀϊὰ ποῖ Ὄβϑοᾶρε 
(ρυπίϑῃπιαπι) ἤθη δοῪ τεξυϑεά Ηἰπὶ 
ἴδαϊ τπηδὰε ἴο τπεαι ἀϊνίπε ςοτηπιυπί ολίίοη 
Οὐ ϑδτῖδ, ἢονν πιυςἢ 1688 884}} 6 ΨὯΟ 
ἴυγῃ ἀννᾶν τοῦ) Ηἰπὶ ΨψῆῸ ἄοεβ 80 ἔγοπι 
Βεᾶνεη "ἡ Ὑὴε ἀγρυπιεηῖ [8 ἴπε βᾶπηε ἃ8 
ἰπ 1ἴ.3. ὙΒοβε ψῆο δὲ ϑίηδλὶ Ῥερρεὰ ἴοὸ 
ὃε Ἔχοιιϑεὰ ἔγοπὶ δεδείηρ ἀϊά 80 ἰπ ἴεστος 
οὗ ἴδε τηδηϊεβιδίίοηβ οἵ αοά᾽β ργεβεῆςε. 
Βυϊ τηϊ8 ἰ8 τάίκεη Ῥοῖῃ 48 1ΐ8ε1{ τοοῖοά ἰῃ 
ἰξπογᾶηςς οὗ αοά δηά δνετβίοη, ἀπά ]5ο 
88 ἴδε ἤτοι πιδηϊξεβιδιίοη οὗ ἃ τεΐυβαὶ ἴο 
1Ιἰβίεη ννῃΐο ἢ ἴῃ τῆς Πἰβίοσυ οὗ 1βγϑεὶ ννὰβ 
οἴεη τερεδῖιςὰ, ῬΡαπίβῃπχεπι (οἰ ονεὰ 
ῬοΙδ ἰῷ ἴδε ϑίπδιὶ ρεπεγαϊίοῃ, {ἰϊ. 7-19, 
Δηά ἰπ δέιες τἰπιεβ. Τῆς βρεακίηρ ἐπὶ 
γῆς, ἱ.6., α ϑίηαὶ (απὰ τΠτουρῇ ἴῃς Ρῥγο- 
πεῖβ ἡ ἷ. χ) ἰβ οοπιγαβιεά νυν βρεδίκϊηρ 
ὅπ οὐρανῶν, ννὩϊςἢ σΔη ΟπἿγ πιεᾶη βρεᾶκ- 
ἴῃς ἄοπι ἴῃς πιάδι οὗ ἀπά ἱπ ἰεγπὶβ οὗ 
δἴεγηδὶ τϑαϊγ, σἱπουῖϊ ἰἤοβε φλγὮ 
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νεῖ τ ἀποστρεφόμενοι, 26. "οὗ ἡ φωνὴ τὴν γῆν ἐσάλευσε τότε, νῦν δὲ 

κε} ἐπήγγελται, λέγων, “Ἔτι ἅπαξ ἐγὼ σείω οὐ μόνον τὴν γῆν, ἀλλὰ 
ι ἕι. εἰ!,46; 
Μει. καὶ τὸν οὐρανόν. 
χχὶν. 35; 
4 Ρεῖεσς τὴν μετάθεσιν, ὡς πεποιημένων, ἵνα μείνῃ τὰ μὴ σαλευόμενα. 

27. " Τὸ δὲ, “ Ἔτι ἅπαξ, ̓̓  δηλοῖ τῶν σαλευομένων 
28. 

αν Ῥοίσε α," διὸ βασιλείαν ἀσάλευτον παραλαμβάνοντες, ἔχωμεν χάριν, δι᾽ ἧς 

ν ὗευι, ᾿ν. λατρεύωμεν εὐαρέστως τῷ Θεῷ μετὰ αἰδοῦς καὶ εὐλαβείας." 29. 

ὅθε ἐπε υ καὶ γὰρ “ὁ Θεὸς ἡμῶν πῦρ καταναλίσκον ". 

1 ὙΕ. ἰδ ΟὨἿΥ βυρροτίεά Ὁγ ΚΙ,, ΟΒτγβ.; ενυλαβειας και δεονς ἰπ 3 ̓᾽ΑΟΠ", 17,71» 73- 

δυτηῦοἷβ νηοῦ οπαγαςιεσίθεά ἴδε οἱά 
τενεϊλίίοπβ, νν. 18, τς. Τῆς τενεϊδιίίοη 
ἰπ δε ὅοη ἰβ ἃ γτενεϊδιίοη οἵ ἴδε εβϑεηϊαὶ 
Ὀϊνίπε παῖυτα πὶ ἴεστηβ μι ἅγε εἴεγηδ!ν 
τὰς ἀπά να] ἱά. ΟἿ. ἰχ. 14, διὰ πνεύματος 
αἰωνίον. ΤΏε ἀϊδετεηςς Ὀείννεδη ἴπε ἵννο 
τενεϊδοης ἰ8 ἀϊβοϊοβεὰ ἴῃ πεῖ γαβῸ} 18 οὐ 
Δοςοπηρδηίπιεπίβ; οὗἩ 1π6 ἴοττηςξσ, τότε, 
ἰξ ἰ8 βαϊά ἡ φωνὴ τὴν γῆν ἐσάλευσεν, 
“16 νοὶος βῆοοϊκ ἰῃς εαγι ἢ," ὄἼνεὴ ἰδδι 
δυτηθοῖ!ς πὰ δαί πηδηϊξεβίδιίοη νᾶ 5 
ψΨ ΕἾ] δειεά το σοῆνεν 708ὲ ἱπιρτεββίομβ οὗ 
Αοάδε Βοϊϊηεββ; [ἔδωκε φωνὴν αὐτοῦ, 
ἐσαλεύθη ἡ γῆ ΡΒ. χὶνὶ. 5, 41Ξ30 ΡΘ. χν]ϊὶ. 
7 δπὰ ἰη Ρβ. ᾿χνῖ!. 8, γῆ ἐσείσθη ; [υἀ. 
ν. 4, 5, ΒΟΙΏΕΙΠ,ΕΒ 85 ἰη ῬΒ. σχίν. 7 ΠΊΟΙΕ 
ἐχρ ον ἀπὸ προσώπον Κυρίον ἐσαλεύ- 
θη ἡ γῆ.] ΤΆςε εχργεββίοῃ βεῖβ ἕοσίἢ ποῖ 
ΟὨΪΥ ἴῃς πηλ͵εδίγ οἱ αοά ψνῇῆο δρεᾶκδβ, δυϊ 
αἷδο ἴῃς εἤεςιδ (πδὶ 10]1ονν ἰπ αριϊδύοη 
δηὰ αἰτεγαϊίοη [οὔ τλς Απέΐφονε ἰῃς 163, 
τὰ μὲν δὴ πόλεος θεοὶ πολλῷ 
σείσαντες). νῦν δὲ ἐπήγγελται, " Βυὶ 
πον ἢς [48 ργογη θεά "---ἰῃς ραβϑῖνες υὑδεὰ 
ἴῃ υαὐϊδάϊε δεπβε 85 ἰη οη) ἵν. 21---ἰῃς 
Ῥιοπιῖβε ἰ8 'π Ηδρ. 1ϊ. 6, 7, ψῇεγε υὑπάδσ 
τῃϊ5 βίγοηρ ἤρυτε ἴδε πενν ογάοσ οἵ (πίπρβ 
ἱηιγοάυοςα γ τῆς τεδυ]άϊηρ οὗ τπε τοπηρὶε 
6 ἀππουποεά. (ΟΥ̓ 81... χνὶ. 18, 19) 
λέγων, “Ἔτι ἅπαξ . . . εαγίηρ, “Ὑεῖ 
οτος (οτ, πος πιογα) 1 νυν] βῇδκε ποῖ 
ΟΠΙΥ τπ6 φασί Ὀυϊ αἷδο ἴπε πεδνεη". 
Απᾶ νῆδι ἰπε τί τεσ ἘβρεοΙΠῪ βεὲβ ἰῃ 
τῆϊ]8 Ῥγοπηΐδβε 5 ἀεοίδαιε Ἴχργεβϑὶν ἰπ νεσ. 
27, τὸ δὲ Ἔτι ἅπαξ δηλοῖ. .. “ τἢς 
εχργεβδίοη "οπος πηογα ̓  ἰηάϊςδίθβ ἴπε 
τα νΔ] οὗ πὶ ἢΔ8 ὑεεῃ βΏδκεη 88 οὗ 
ψ»μαῖ Πδ8 ὕεεη τηδάς (οτελιςά), [μαι ννῃδὶ 
ἰδ ποὶ ββδκεη τῶδλυ δϑίάε". Τῆς ἅπαξ 
ἰπάϊοαϊεβ τῆς ἤπαι τυ οὗὨ τ ϊ8 ρῥγεάϊςιτεὰ 
ταδηϊΠ!εβιδιίοη οὐ Οοά--- ΟἿ οπος τῆογα 
88 Ὧε ἴο τενεδὶ Ηΐτηβε]. Τῇ γενεῖδ- 
τίου Π848 πιδὰς Κποννῃ ἴο ᾽.8 δηὰ ρυΐϊ υ ἰῃ 
Ῥοβδβεβδίοη οὗ πὶ ὑνὩ ἢ 8 εἴεσηδῖ, 80 
ται ν Ώεη 811 ργεβεηῖ ἴοτηβ οἵ δχίβίεπος 
Ῥᾶ88 ΑνῪ (οὔ. ἰ. τι, 12), ννῆδι ἰ8 εββεπίῖδὶ 
δηὰ εἴεσηδ] ΠΊΔΥ 5811} Ὀς τεϊαϊπεᾶ. Ὀπάετι- 
Ἰγίηρ τῆς ἱπιεγρτεϊδιίοη ψὩοἢ ἴῃς νντίτον 
ξἰνεβ ἴο ἅπαξ ἰ5 τῇς Ὀεϊίεῖ ταὶ βοπῖς 

εἶπις τὨϊηρ8 ἱετηρογαὶ πιυδὲ γίνε ρίδοε ἴὸ 
τοίπρβ ὑὐρώε τ μοθὰν δε φοιῆᾶς ποῖ μανε 
τρυεὰ τπδι ἴῃς ἤηδ! “ βῃδικίηρ "" νὰβ ἴο 
Ὁς εαυϊναίεηξ ἴο 4 τεπηονδὶ, ψσάδε 
σι4, οἔδηρε οἵ ρἷδοε ἴῃ χὶ. 5; δυῖ ἴῃ νἱΐ. 
ΣΔ τετηονδὶ, ἀἰβρίδοεπιεηῖ; δπὰ 80 ἤετε) 
οἵ ἀεβισυοιίοη οἵὐ ἴδε δΒελνεηβ δηᾶ ἴδε 
ελτῖῃ. Τῆς Ψοσάβ ὡς πεποιημένων 
8ῆον τῃδι ἢς οοπείἀετεὰ [δι 411 (δλι μδά 
Ὀεεη πιδάς πηὶρῶςϊ οὐ ψουἹὰ Ὀε ἀεδβιγογεά, 
88 ἰῃ ἱ. το, “τῆς ψοσκβ οὗ Οοά᾽Β δαπάβ 
88:81} μεγίβῃ". (ὦ. γένεσις ρᾶς 
ἀρχή]. ἵνα ἰδ ἀερεπάεπι οη » 
(τγαπβίϊοσυ τμίπρβ ἅτε τεπιονεᾶ ἴμαὶ τῆς 
τῆΐηρα ταὶ ἃτὲ εἴεγῃδὶ τῃδυ ἃ ἰῃ 
δεῖνος, αὐϊάϊπρ να]ας. διὸ, δος, ἴα 
1δεβε ρεγβῃδοϊε {πίπρα πιαϑὶ ρᾶδβ ΑΥΩΥ 
“Ἰεῖ τὰ ΠΟ ὅτε τεοεϊνίηρ ἃ Κίηράοπι (8 
τελίτι ἱπ ΨΠοἢ γε 881} Ὁς δ8 Κίηρ, 
1μυκὸ χὶΐ, 32, χχὶϊ. 29; εν. ἱ. 6) ἐπδᾶὶ ἰβ 
ἱπιπιονδῦϊε δηὰ ἱπδὶεπδδῖς ἢανε στάςε ᾿ἢ 
(ἸΙν. 16, χίΐ. 15). Μδϑην ἰρίετβεθεεῖη 
(ΝΥ εἶδα, ννεβίοοιι, ννείχζβαάςκες, Ῥεδῖςε) 
τεπάες ἔχωμεν χάριν 28 ἰπ [κε χνίϊ.ο; 
Σ Τίπι. ἰ. 12, “Ἰεἴ 8 ἔδεὶ δηὰ ὄχργεβδ 
{πη κί πεββ" ΨΠΙΟἢ 8. ἃ νετν βυ δῖα 
ἱπέεστεμος ἴο ἄγανν ἔγοπὶ “ οὖν τεςεἰνίηρ ἂἃπ 
ἱπησιοναῦὶε Κίπράοηι" ἀπά ἰδ γείεναηι 4180 
ἴο τῆς (ΟἹ]οννίπα οἴαυθε. Βυὲ 88 χάρις 
ἰδ υδδὰ Ὁγ (8 νυτίϊε ἰῃ ἷν. τό οὗ Οοά 
δὴ ΣᾺ ἕλνουτ, ἀπά Ὧ8 ἴῃς τις ὑστερῶν 
ἀπὸ τῆς χάριτος τοῦ θεοῦ οἱ νεῖ. 15 ἰδ 
8111} ἰῃ νίανν, ἰξ δε 6 πΊ8 δίσηρίοσ πὰ τόσα 
δάεᾳυδίε ἴο τεπάεσγ δ5. ΑΝ. [1 6 αοά᾽'δ 
ξτᾶςε, δι’ ἧς λατρεύωμεν . . . “Ὁ 
ΤΏΘΔΠΒ Οὗ ΨΠΙΟΒ να ΤΑΥ͂ δοσερίδ νυ βεγνε 
Ασοὰ [λατρεύωμεν 45 ἰῃ ἰχ. 14, ΡΟΒΕΙΌΙΥ ἰῃ 
ἃ Ὁτοδάεσ βεπεε ἤδη πιεσα ΨΌΓΒἢρ] ὙἱὮ 
τενείοηος (ν. 7) δἀπὰ εαγσ". Απ δάάϊ- 
τίοηδὶ οὐ τεοδρίτυἱδτίηρ τεᾶβοη ἰβ φίνδη ἴῃ 
τῆς οἰοδὶπς νογάβ, “" Εογ ἱπάεςἀ οὖς αοά 
8 ἃ ςοηδυτηίηρ ἤγα,᾿" ᾿νογάβ ἀεγίνοά ἔγοπι 
Ῥευῖ. ἵν. 24. Τδε ἔγε δηὰ βηλοκε νν βίος 
ταδηϊεβιεά ΗΒ ργεβεπος δὲ ϑίηαὶ (νεῖ. 
18) Ψνεγε Ὀυϊ βγπιροὶβ οὗ πὶ σοπβυπιίηρ 
ΒοΙΠε88 ἴδδὲ ἀεδβίγουβ 41] ρεγβιϑίςηϊ ἱπεχ- 
σΌΒΑΡΪα εν]. [Ιἐ ἰ6 αοά Ἡἰπιβεῖ το ἴα 
τῆς ὅτε ἡ} ννὨΙΟὮ γου ἤᾶνε ἴο ἄο, ποῖ ἃ 
ΤΆετε ῬὨΥΒΙΟΔΙ, τηδῖεγίαὶ, αυθπομδῦϊε ἔτε. 
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ΧΙΙΠ. τ. "Ἧ ΦΙΛΑΔΕΛΦΙΑ μενέτω. " τῆς φιλοξενίας μὴ ἐπι- Δ Βοχ;. χίΐ. 
λανθάνεσθε: 2. διὰ ταύτης γὰρ ἔλαθόν τινες ξενίσαντες ἀγγέλους. 
3. “μιμνήσκεσθε τῶν δεσμίων, ὡς συνδεδεμένοι τῶν κακουχουμένων,} 

το; ἘΡΏ. 
ἦν. 2,3:}ἷ 
Ῥοιεε,, 
22, εἰ ἰΐ, 
17, εἰ (δ. 

ὡς καὶ αὐτοὶ ὄντες ἐν σώματι. 4. τίμιος ὁ γάμος ἐν πᾶσι, καὶ ἡ διε ῖν 8, 

1; Εοπη. χὶΐ, 13; τ᾿ Ρεῖες ἷν. ο. 

αδαχν ὶ, 
σ, εἰ χίχ. 

ς Μεαῖϊ. χχν. 36; Εοπι. χἰΐ. 15; Οοἱ. ἱν. 18; Σ᾿ Ῥοῖοσ ἰἰ, 8. 

1 κακοχουμ. ἴῃ ὨΟΚΕΜΡ. 

ΟΒΠΆΡΤΕΚ ΧΙΠ1. [πη 1818 οὔαρίες να 
Βηὰ εχμοσγίδιίοπθ ἀρράσεπον δρεϊηρίηρ 
οἷϊ οὗ ἃ ἀεβίγε ἰο διγεβῖ βυγῃρίοτῃηβ οὗ ἃ 
ἰεπάξηου ἴο Ὠἰάς τπεὶς Ομ σιβάδη ῥτοῖεβ- 
δἰοῃ ἀϊβουνπίηρ {μεῖς τεᾶοθετβ πὰ ξο]ϊον 
Ομ τ  βιϊδηβ απὰ στεβοηϊτίηρ ἴῃ6 βῆδτης ἀπά 
μδγάβῃϊρ ἱποίδεης ἴὸ ἴῃς {ο]ονίηρ οὗ 
ΟΒσίει. 

νν. 1-6. Ἐχμοτίδιίοπβ ἴο βοςῖδὶ πηδηί- 
[εβιδιϊοπβ οὗ πεῖς ΟὨτβιϊαπῖγυ. Ἢ φιλ- 
αδελφία μενέτω. “1,εἴ ἴονε οἱ [δε 
Ῥγείμγεη οοπτίπυς"; [ἃ εχίϑιεὰ (νι. το) 
Δ 80, 48 Οἤγυβ. βαυ8, ἢ6 ἄοεβ ποῖ ψυτῖϊε 
Γίνεσθε φιλάδελφοι, ἀλλὰ, μενέτω ἡ φιλ. 
πῃ τῆς ρϑηοταὶ ἄεοδν οὗ τπεὶς (4 ἢ ἴοη- 
ἀεηοῖεβ ἴο ἀΐβοντι ΟἸτίβεία ας ἔεὶ οννβδὶΡ 
μαά Ὀεοοῦης δρρδζεηῖ, χ. 24, 25. Τἢϊβ 
ταὶς αἷβο Ἰεδὰ τὸ ἃ δ τε ἴο τεσορηΐβα 
ἴῃς ψϑηΐβ οὗ (Ὁ γίβιίδπθ ςοπηίηρ τοὶ ἃ 
ἀϊδβίδηςε, ἰπεγεΐοσε Βοβρί ταὶ ν 18 ὑτρεὰᾶ; 
ποῖ 28 ἃ ἀυῖν ἴμον ἀϊὰ ποὶ αἰγεδάγν ργβϑς- 
86, θαΐ, σε, , 88 (πᾶὶ νος πεν 
ταῖς οπιῖς του ρἢ ἐοτρει] 6885 ἀπά 88 
τθδλιὲ νυ ῃὶοἢ πιρὰς Ὀτίηρ ἔπεπὶ ἃ πιεβδαρα 
ποαὶ αοἄ: τῆς φιλοξενίας μὴ 
ἐπιλανθάνεσθε, ““Επιετίαἰητηεπὶ οὗ 
βγαηρεῖβ ἀο ποῖ περίεςῖϊ; ἔοτς τῃ18 βοπγα 
δᾶνε δπιίεγιδίπεα δηρεὶβ παννᾶσες," 88 ἴῃ 
αςεῃ. χνίϊϊ! το; ]υἅ. νὶ, 11-24, χί!!. 2-23 
[Εος τεδεϊπηοηῖεβ ἴὸ ἴδε Ποδρίτδ! ἢν οὗ 
ΟἸσίβιίδπβ Βίβεϊκ γεΐετβ ἴἰο 1υςίδη, δὲ 
Μονίε Ῥεγερτγίν., οὮδρ. 1ό δπά ἴο ἴδε 
4901}: Ερίδβ!ς οὗ ]υ]αη, Οη ἴδε Ποβρίϊ- 
Αἰϊν οἱ τῆς Εδϑβι βεὲ Ραίρτανε᾽ β Ε:5αγϑς, 
Ρ. 246-7.] ἔλαθόν τινες ξείσαντες τπουρἢ 
ἃ φςοπηπίοη οἰδϑβϑίοδὶ ἰάϊοπι, οσουγβ πΠῸ- 
ΨΏΕΙΟ εἶδα ἰη τἢς ΝΙΉΤ, ϑόοτῖε οἵ {πεῖν 
ξε] ον ΟὨγίβιίδπβ τπιῖρῃς Ὀς ἴῃ ἐνεη πιοῖα 
ποράγ οἰγουπηδίδποεβ δηᾶ ἱπεγείογε 

νεῖ. 3. μιμνήσκεσθςε (Ἰϊ. 6) τῶν 
δεσμίων (χ. 34), "’ Βε πιϊπά [1] οἱ [ῃοβὲ 
ἰπ Ὀοπάβ" (Μδῖϊ. χχν. 36). Τηΐβ αἷβο 
πεν δαὰ αἰγεδάν ἄοπε (χ. 34). Τῆς 
τοοῖϊνε πον υτροὰ 8 σοπιδίποὰ ἰπ τῃε 
ννοτάβ ὡς συνδεδεμένοι, “48 πανίης 
θεεη Ὀουπά ννῈῸ ἰπεσὰ," 48 ζεϊϊον- 
Ῥείδοπεῖβ. Τῇε ὡς ἐν σώματι οἵ {πε πεχὲ 
εἴαυδε πιὶρας ἰηνῖῖε ἴῃς ἱπιεγργεϊδιίοη, 
“[0γ ψε 8180 ὅσα Ὀουηᾶ δ8 ννε]} 28 {Ππεν,᾿" 
Δπά ςοΐους τηῖρῃι δ6 ρίνεπ ἴο 118 Ὀγ πε 
Ἐρίβε!ε το Ὀἱορπεῖυβ, ομαρ. 6. χριστια- 

γοὶ κατέχονται μὲν ὡς ἐν φρονρᾷ τῷ 
κόσμῳ; Ὀυϊ ποτε [ἐκεῖν ἴ8α ἀαρέξνίνη 18 
ΤΊΘΙΕΙΥ ἃ ΒΊΓΟΩΡ ΨΑΥ Οὗἁ βαγίηρ ἰμδιῖ 81] 
186 πιεπίθεγβ οὗ Οἤγίβι᾽ β Ὀοάγν υδετ ντἢ 
ελοὮ, 1 (ον. χὶὶ. 26.5 τῶν κακονχου- 
μένων, “δε πηα!τεδίεᾶ," ο, χίὶ. 37; 
γουῦ πιυδῖ Ὀ6 τηϊπ 7} οὗὨἨ τῆεβε “8 θεϊησ 
γουγβεῖνεβ αἷδο ἱπ ἴῃς Ὀοάν," ἱ.4., ποῖ 
ἐπιδηοὶραϊεὰ βρίσῖβ, ἀπὰ τπεγείοσς ἰδ δ]ς 
ἴο βίπλ δσ 11-δᾶρὲ ἀπά σαρδῦϊε οὗ δυση- 
Ῥαῖῆγ. [Α βιϊκίης {Πυδιταϊοη οἵ τδε 
ΤΩΔΠΠΕΙ ἴῃ ΨΩ ἴῃς εαγὶν ΟὨσιβείδηβ 
ονεγεά ἴμεβε δάπηοηϊἰοηβ πᾶν ὃ6 ἰουηά 
ἴῃ ἴπε Αῤοίοργ οἵ Ατίβιϊάεβ : ξένον ἐὰν 
ἴδωσιν, ὑπὸ στέγην εἰσάγονσι καὶ χαί- 
ρουσιν ἐπ᾽ αὐτῷ ὡς ἐπὶ ᾧ ἀληθινῷ " 
οὐ γὰρ κατὰ σάρκα ἀδελφοὺς ἑαυτοῖς 
καλοῦσιν, ἀλλὰ κατὰ ψυχήν. Τῆς 
ϑυτίας Αροΐορυ δὰἀβ “17 πεν ἤεας τῆι 
ΔΏΥ οἵ {πεῖς Ὠυπιθεσ ἰδ ἱτηρτίδοηδὰ οὕ 
ορργεββεά ἴοσ ἴπε πᾶπιὲ οὗ {πεὶγ Μεββίδῃ, 
41} οὗ τεπὶ ῥρσγονίἀε ἕοσ ῃϊ8 πεεάβ". Ας- 
ςοτγάϊηρ!Υ ἴῃ τε Μαγέγγάονι οἵ Ῥετρδίυδ 
ΜῈ τεδὰ ἰῃδῖ ἵννο ἀδδοοπβ εσε δρροϊπιεὰ 
ἴο νἱϑῖς Ὦεῖ δπά τεϊΐενε τ βενεγιν οὗ 
δες ἱπιρειβοησηεπι.} [τ 8 ἱπιεσεϑεπρ ἴὸ 
Βηὰ τπδι ΡΏΪΪΟ ς]αἰπι8 ἔος Μοβεβ ἃ φιλα- 
δελφία ἰοννατάϑ8 δἴγαῃρετζβ, επ)οϊηΐ πρὶ βυτη- 
Ρδίῃυ, ὡς ἐν διαιρετοῖς μέρεσιν ἕν ζῶον, 
88 δεΐῃρ 811 οης ᾿ἰνίπρ οτεδίυγε του ρἢ ἴῃ 
ἀΐϊνετδβε ραγῖβ ; δηὰ ἴῃ δ ϑῤές. ἱέρρ. 30 
ἢ 888 ὡς ἐν τοῖς ἑτέρων σώμασιν αὐτοὶ 
κακούμενοι. Νεδίοοις ρίνεβ ἔτοπι εαγὶν 
ΟὨτϑείαπ ἀοουπιεηῖβ ἃ ΤοοἸϊεοιίοη οὗ ἰη- 
τεγεβεῖηρ ργᾶυδβ ἴογ ἴποβε βυβεσίηρ ἰπὶ- 
Ῥτβοηπηεηΐ. 

γεσ. 4. τίμιος ὁ γάμος ἐν πᾶ- 
σιν. “18 ἔστω οἵ ἐστί ἴο Ὀε Βυρρ!!εὰ ὃ" 
ῬΙΟΌΔΟΪΥ {πε ΤΟΓΠΊΕΙ, 48 ἴῃ νεῖ. 5, “[μεῖ 
ταλιτῖασε δε ΠΕαΙά ἴῃ Ποποὺγ δτηοηρ 81] ".. 
ΑΒΔ πδῖυγαὶ τεβυϊὶ οὗ μοίἀϊπρ πιαττεὶ 
ἴῃ δοηους, ἰἴϊ8 ἰάθαὶ βαποῖ ιν ννἹ]} Ὁς 
νἱοϊδιεὰ πείϊπες ΌῪ ἴδε πιδιτίεδ ποῦ ὉῪ 
τῆς υππιαττίεὰ, Τβετγείοσε ἔπε καὶ 11πκ8 
πε ὕνο οἴδιιβεβ οἰοβεὶν τορεῖμεσς δηά ἢδ8 
ΒΟΠΊΘ ᾿πέδγοπεῖ4) ἔοτγοο, “ δηά {πι8 ἰεὶ τῆς 
Ῥεὰά Ῥε υπάεβιεά᾽" [μιαίνειν τὴν κοίτην 
Οὐουβ ἴῃ ΡΙυϊατο ἢ τὸ ἄεποῖς της νἱοϊα- 
ἤοπ οὗ οοηπΐυραϊ τεϊδοηθ. ὕβεά ψ πῃ 
γυναῖκα ἰη ΕΖεΐ. χνὶ!, 6, χχὶΠ!, Σ7]. Τῇς 
πεχὶ οἴδυθε δῇονβ ἰῇ Ψῆδαὶ δεῆβε ἴῃς 
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ἀΒχοὰ. κοίτη ἀμίαντος " πόρνους δὲ καὶ μοιχοὺς κρινεῖ ὁ Θεός. ς. “Ἥ ἀφιλάρ- 
χχιϊὶ, 

9, εἰ 
δαὶ ανί. γυρος ὁ τρόπος ̓  ἀρκούμενοι τοῖς παροῦσιν. αὐτὸς γὰρ εἴρηκεν, 

χαχί. 6.81 ““Οὐ μή σε ἀνῶ, οὐδ᾽ οὐ μή σε ἐγκαταλίπω ᾿᾿᾿- 6. " ὥστε θαρροῦντας 
81:5: ἡμᾶς λέγειν, “ Κύριος ἐμοὶ βοηθὸς, καὶ οὐ φοβηθήσομαι τί ποιήσει 
χχνὶϊ!.20; 
Ῥιον. σν. 
16; ὑαι βϑὲ ἄνθ ᾿ 

1. ᾿"Μνημονεύετε τῶν ἡγουμένων ὑμῶν, οἵτινες ἐλά- 
νἱ. 25,34. λῆσαν ὑμῖν τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ ὧν ἀναθεωροῦντες τὴν ἔκβασιν τῆς 
Ρμὶ!. ἰν. 
τι; ττίαι. ἀναστροφῆς, μιμεῖσθε τὴν πίστιν. 

νἱ. 6, εἴς. 
6 Ρε. ἱἵνὶ. 4, 

τι, οἱ - 
ἐανῆι. 6. αἰῶνας. 

ἔ νος. 17. 
ε με χχὶχ. 

8. Ἰησοῦς Χριστὸς χθὲς 5 καὶ σήμερον ὁ αὐτὸς, καὶ εἰς τοὺς 
9. δ“ διδαχαῖς ποικίλαις καὶ ξέναις μὴ περιφέρεσθε ὅ" 

Μαῖι. ξχίν. 4; ]οδη. νἱ. 2); βσπι. χίν. 17, οἱ χνὶ. 17; ἘρΒ. ἱν. 14, εἰ σ. 6; (οἱ. ἰϊ. 8, τό; 
2 ΤΒεδβ. ἰἰ, 2; τ Τίπι. ἱν. 4; 1 ]οδηἶν.. 

1 εγκαταλειπὼ ἰῃ ΑΟΌΓΞΚΙΜΡ, 17. 
8 εχθες ἰπ ΑΘ ΌΝΜ; χθες ἰη ΟΥΌΟΚΙ,. 

5Τ.Ε. ἰπ ΚΙ, 47; παραφερεσθε ἰπ ΦΑΓΟΌΜΡ, 17, 23, 37, 73. 

ψογάβ ἃσε ἴο ὃς ἰάκεη. ὙΠ Πἶαπὶ Ρεπη᾿ 5 
δαγὶπρ πιυβὶ 4180 ὃς κερί ἰῃ νίενν : "15 8 
τηδηῃ Ῥᾶγ8 διἰβ ἰαἰΐος Ὀὰϊ ἀεδαυοδεβ δἰ8 
νυ δ, 16 ἢς ἃ ουτγεηϊ τηογδὶ δὶ ὁ" Ἐς 
ταλιτίαψε 48 ἃ ργονεηϊδνε ἀραιπϑὶ νὶςς, 
“7. τ Οος. νἱὶ. απὰ τ ὑΒεββ. ἱν. 4. νεΐββ 
ξϑίμεσβ ἔγοσῃ ἴπε ἰπβεγιίοη οὗ τι18 ἰηὐαπο- 
τίοη ἴπδι {πε ντίϊες ἰ5 ποὶ συϊδεὰ ἱπ Ηΐ8 
Ἄοδοῖος οὗ ρῥγεσερὶβ Ὁγ ἴδε Ἴσοηάϊθοη οὗ 
ἴΐοϑε ἴοὸ ψβοσι ἢς ἰ5 υυτἰτηρ δὰς ὈΥῪ 
“ἘΠ ϑοσϑιοδὶ τεβεςτίοη ". Βαῖ ἰπ ἴδε ἔλθ 
οἱ χἰϊ. τό, τη|8 βδϑεπὶβ δὴ υηνλιταηϊθά 
ἰπέίείεηος. πόρνονᾳ . . . ὁ θεός. 
Ἑοτηϊολίοσβ τῆλ ϑβοᾶρε μυπΊδη ςοπάεπι- 
πιο, θὰϊ ἀοά (ἰπ επιρμδῖίς ροβίτοπ) 
ΜΠ] Ἰυάσε τδεπ). 

γεν. 5. Α8 ἰη Ερῆ. ν. 5 δηὰ εἰβδεαυνῇεῖε 
ἱπιρυσγι ἀπά οονεϊουδηε88 γα οσοτηρίπεά, 
80 ἢετε ἴδε ῥγεοερίβ οὗ νεσ. 4 ἰεδά οὔ 
ἴο ἃ ννατηίῃρ ρδίηϑδι ἰονε οὗ πιοηεῦ: 
ἀφιλάργνρος ὁ τρόπο ς, ““Ἰεῖ γοῦν 
ἴαση οἵ πιηὰ [ἀϊϑροβίείοη] δε ἔγεε ἔγοπι 
ἴονε οὗ τρόπου, οοπίεπὶ ἢ δὶ γοῦ 
Βανε", [ὁ τρόπος ἔτεαᾳυεπεν ἰῃ οἰδεβίςαὶ 
υτίτεῖβ ἰῃ (Ὠΐβ βεηβε, ἃ8 Ὀεπιοβίδεηςβ, ρ. 
683, αἰσχροκερδὴς ὁ τρόπος αὐτοῦ ἐστιν. 
Οἰδες Ἄχδῖηρ!οβ 'π Κυρίε. ἀρκεῖσθαι τοῖς 
παροῦσι ΜᾺ8 4150 (ΟΠΙΠΊΟΠΙΥ υδεὰ ἴο 
ἀεηοῖς οσοηιεπίπιεηὶ υνῖἢ παῖ ομα ἢ 88. 
Εχδταρίεβ ἰη Βαρῃεὶ δηὰ ννεἰβιείη.}) ΤὨῖ8 
εὐρεξησῆεοι 88 τ δγπὶ [ουηδαϊίοη οὗὨ 

᾿8 ργοπιῖίβε ; αὐτὸς γὰρ εἴρηκεν, “ ἴοι 
Η πλβεῖΓ παι βαίά," ἐμϑ ὅν Οὐ μή 
σε ἀνῶ. . .. Τῆε ᾳυοιλιίοη ἰ8. ἴτοτι 
Ῥεῦῖς. χχχὶ. 5, πεσε ποννενοσ ἴδε τηϊγὰ 
Ῥεγβοη ἰβ υδεά. ϑι πιῖ]ας ῥτοπιίβεβ, βἰπιῖ- 
ἰΑσῖν εχργεββεά, οσςοὰὺγ ἴῃ εη. χχνιϊϊ. 15 ; 
Ὠειι. χχχὶ. 8; ᾿δῇ. ἱ. 5; σ᾿ Οβτοη. χχνυιϊὶ. 
20. ΡΒΐο (06 Οοη. [πρ., οὔδρ. 32, 
ποῖ 33 88 ἰη ΒΙεεῖς πὰ Ὀανίάβοπ) ρίνεβ 

ἴδε ᾳυοϊδιίοη ᾿ἰτοταϊτίπιὶ 45 ἰῇ τς ἰεχὶ 
Βεῖεσ.0 ὥστε θαρροῦντας ἡμᾶς 
λέγειν, “80 ἴδὶ νγε Ὀοϊάγ δᾶυ, Τῆθ 
1μοτὰ ἰβ τγ δεῖρεσς, 1 ν}} ποὶ ἕεασ", [ἴδ 
Ῥτον. ἰ. 2: υυἱϑάοῃι δὲ ἴῇς γψδίεβ οἵ ἴδε 
οἷν θαῤῥοῦσα λέγει. Τῆς νοτάβ αυοϊοά 
υηάοτ ιν ἅτε ἔγοπι Ρβ. οχνὶϊὶ. 6, τς 
Βγθῖ ννογὰ Κύριος Δηά τῆε 1.8 ἄνθρωπος 
θείης Ὀτουρῆι ἱπίο βίτοπῳ οοηπίζαβι. 

γν. γ-1ι6. Τῆςε Ηερτεννβ ἅγε Ἴχῃογίοὰ 
ἴο Καὲρ ἱπ τεπιεπηῦγαπος δεῖς ἑογπιοσ 
Ἰεδάειβ, ἰο αὐἱάς διελθεῖν Ὁν δεὶς 
τεδοδίηρ, τὸ τὰ ἐπεπιϑεῖνεβ οἵ ἴῃς Ιάεδβ οἱ 
7υἀαίθπι, ἰο Ὀεῶσ ἔς βδπις διδοίη ἴὸ 
τῆς ἐλίτα οἵ Οἰγίδβε, ἰο ρεγϑενεσε ἰῃ ροοὰ 
ψοκβ, Μνημονεύετε τῶν ἦγον- 
ξένων ὑμῶν... “ανε ἱπ τεπιεσ- 

δηςς ἴπδπὶ νῆο μὰ (πα γυ]ε νας γοῦ, 
εβρεοίδι!γ 48 ἴΒΕῪ δῖε ἴποβε ννὯο βροῖε ἴὸ 

ἃ {πε νοτά οἵ αοά᾽". ν. τηῖσῆς 
υϑεά, 45 ἱπ χε δηὰ Οδίὶ. ἱἰϊ. χ, τῶν 

πτωχῶν μνημ., οἵ Κεερίηρ ᾿ἰνίῃρ Ρεγϑοῦβ 
ἰπ πιὲπὰ πα 80 Βεπάδι!]) Ὀὰὶ ννδδι ο!- 
ἴοννβ πιδκεβ ἰξ πιογα ᾿ἰκεῖν παῖ ἰξ Βοσα 
τείεγβ ἴο ἴῆε ραβδί. Τβεβε ἀεοεδϑεὰ ἰεδά- 
πᾷ πιεὴ ννογε ἴδε ρεγβοῃβ δ)]υὐδά το ἰῃ ἱϊ. 
3 δῃά ίν. 2, νγο βτϑὲ “βροκε" {πε ψογὰ 
οὗ τῇς ροβρεῖ ἴὸ ἴδε ΗἩδῦγεννβ ἀπά σγῆο 
Μετ πον πο ἰοηροῦ ργεβεηῖ. Τῆε ψογά 
ἡγούμενοι, οσουττίηρ, 4ἰδὸ ἴῃ νν, 1:7 δηά 
24 δῃὰ ἰπ Αςἰβ χν. 22 (απὰ οὔ. ϑγ. χχχ. 
18, οἱ ἡγούμενοι ἐκκλησία) 15 ἃ ρεπεγδὶ 
ἔεγηι ἕοσ ἰεδάϊηρ δηὰ ἰηβυεπεδὶ πιθη ἴῃ 
Ψ Βοπι ϑοπες υπάεβπεά δυϊποσι γ νν 88 
νεϑιοὰ. ΟΠ οΐΑὶ βίδιιβ ννὰ8 ποῖ γεῖ ἄε- 
Βηεὰ δηᾶά οἢῆοίαὶ {1168 ὑνεῖς ποῖ γεῖ 
απίνετϑαὶ. Τῆς οἰϊεῖ τεᾶβοη νυ {Π6Ὺ 
ἅτε ἴο 6 δΒεϊά ἰπ γευγεγηῦσγδῃος ἰδ ρίνεπη ἰπ 
τῆς οἴδυδβε υπάες οἵτινες, “ἴοτ ἴΠεΥ ἅτε 
ἴδεν ψγ8ο ". Βαϊ δὴ δά δίτίοπαὶ τεᾶβοη ἰδ 



5--14. 

καλὸν γὰρ χάριτι βεβαιοῦσθαι τὴν καρδίαν, οὐ βρώμασιν, ἐν οἷς οὐκ 5 Εποά. 
1ο. Ἔχομεν θυσιαστήριον, ἐξ ὠφελήθησαν οἱ περιπατήσαντες.ἢ 

οὗ φαγεῖν οὐκ ἔχουσιν ἐξουσίαν οἱ τῇ σκηνῇ λατρεύοντες. 

γὰρ εἰσφέρεται ζώων τὸ αἷμα περὶ ἁμαρτίας εἰς τὰ ἅγια διὰ τοῦ 
ἀρχιερέως, τούτων τὰ σώματα κατακαίεται ἔξω τῆς παρεμβολῆς ' 
12. διὸ καὶ Ἰησοῦς, ἵνα ἁγιάσῃ διὰ τοῦ ἰδίου αἵματος τὸν λαὸν, 
ἔξω τῆς πύλης ἔπαθε. 
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χ. τᾷ; 
[κν. ἵν. 

ΞΕ 
χνὶ Ὧν; 
Νυαπι.χίς. 

τσ. "ὧν 

ἰ ]σδα. σίσχ. 
1γ, 18. 

13. τοίνυν ἐξερχώμεθα πρὸς αὐτὸν ἔξω τῆς " ἀν δ᾽ 
παρεμβολῆς, τὸν ὀνειδισμὸν αὐτοῦ φέροντες " 14. " οὗ γὰρ ἔχομεν ὁ ΦΡΝ- 

᾿ περυπατονντες ἴῃ δ Α0 5. 

βιρσρεδβιεά ἰη τῆς (ΟΠ ονηρ οἴδυβε, ὧν 
ἀναθεωροῦντες . . . “ΨΠοδΕ (Αἰ 
ἐπλϊϊαῖα 88 γου οἰ οδεῖν οοηβίάεσς ἴῃς ἰβδς 
οὗ ἰδεῖς τιάππεῖ οἵ [{{π᾿. ὧν ἰοϊΐοννθ 
ἀναστ, . ἀναθεωρέω ἰη ΤὨεοΟρταδίυ8 
ἃηά δι 8 ϑίουϊαβ ἰβ ἐχρ ον οοη- 
τγαϑιεὰ τ τ(ἢς δβἰπιριε νεγῦ ἴο ἀδποίῖβ δ 
Κοαπες δηὰ πιοῦσα ολγεῖμ! οὐδβεγνδιίοῃ. 
ννε οᾶπηοι τδεγείοσε σεηάεσ, 28 πδίιγα! ν 
ΜῈ ταῖσδ, “ Ἰοοῖς ῬοΚ ἀροη". ἔκβασιν, 
ἴῃ τ Οος. χ. 18 28 ἴῃ πηδδηίῃρ " ἐβοᾶρε"; 
δας ἰῃ ΥΝ 8. ἰϊ. χνὶϊ., 48. πεζα, ἰὲ ἀεποῖεβ 
τὰς επά οἵ 1[Π{π|͵ ψῖτϊ ἃ ἀϊδείηςι τεΐεγεπος ἴὸ 
τῇς πηᾶππεῖ οὗἉ ἰϊ, 88 1Ππϑιγαϊτίηρ [πε πιλη᾿ 8 
τεϊδιίοῃ ἴο αοά. Τῆς [ελάϊηρ πιεη 
Δίαοηρ ἴδε Ἠεῦτεν ΟὨγίβιίαπβ πιδά, 
ΨΥ Βεῖμει ὉΥ τηλτίγτάομμ (45 Υν εἶβθ, εἰς.) 
οζ ποῖ, βεαϊεἁ ἐπείγ τεδοπίηρ πὰ Ἴχμϊδιοὰ 
ἃ ἴλϊτ ογίῃυ οὗ ᾿πυτδτίοπ. Μεγ, 8 ρῖνεβ 
ἕοτος δοιὰ το νετς. 7 ἀπά ἴο νεσ. 9. [πιϊϊαῖς 
τιεὶς ἐαϊτα, ἕοσ τὰς οδ)εςι οὗ ἐδ εἢ 828 ποῖ 
οδδηρεά πος ῥᾶΆ8ι νυ. Ἰησοῦς 
Χριστὸς ἐχθὲς. .. . “7εβὺ8 ΟΠτίδβε 
γεδιίοσάδυ δηὰ ἰο- δ ἰβ ἴῃς βαῖηε, γδᾶ 
Δπὰ ἴος ενεῖ." ὁ αὐτὸς ΘχΔΟῖ 48 ἰῃ 
Ῥιυΐασοδ᾿β Ῥογέεϊος, χν. 2, Ώετα ἰῃ ἀ68- 
οτἰδίης ἴδε ἱπθυεπος οὗ βυςοθββ Ὄροω 
Ῥετίο!εβ ἰτ ἰβ βαϊὰ οὐκέθ᾽ ὁ αὐτὸς ἦν, Ὡς 
88 ΠῸ ἰοηρες ἴδε βᾶπιε. ἐχθὲς ἰ8 ἴῃε 
Ῥύορενγ Ατεῖς ἔογῃ, χθές (Πς οἱ Ιοηίς, δες 
ἙἘυϊτϊδετίογα᾽ β Ν᾿ εσ δὰ .,.370. “Ὑαβίεσ- 
ἀλγ δηὰ το- ἄδυ,᾽ ἱπ τὰς Ραβὶ δηά ἴῃ δε 
Ῥγαβεηῖ εβὺ8 ΟΝ γῖβὲ ἰβ τῆς βάσωης, δηὰ Ης 
ΜΠ πόνος Ὀε ἀϊδοτοης. Ὑδοτιείοσς, δι- 
δαχαῖς ποικίλαις καὶ ξέναις 
μὴ παραφέρεσθε. ““Βε ποῖ ολιτίοὰ 
ΔΥΆΥ ὉΥ ἰοδοδιηρθ νᾶτίουβ δηὰ υππῃελγὰ 
οὗ, ἀπά ἰοτγείρῃ." παραῴφερ. ἴδ υβεὰ 
πῃ Ὀίοάοτυβ δπὰ ΡΙυϊαγοῖ οὗἩ Ὀθείπρ βνερί 
ἌΑΥ ὉΥ ἃ τίνοσ ἰη βοοά; ο΄, παραρνῶμεν 
οὐ τὲ. τ. Ὑδα τϑδοδίηρβ ραῖπϑὲ ννδϊοἢ τ6 
Ηδεῦτενν8 ἀγὲ δεγε ννγηθὰ σε διιςἢ σοη- 
βιγυσίίοηβ οἵ ΟΙά Τεβιδτιεης ἱπβεϊξα θη β 
δηδ ῥγαοιίβεβ 48 ἰεπάθά ἴὸ ἰοοβεὴ {μεὶς 
αἰιδομηιεηῖ τὸ ΟἩγίϑὲ 88 ἴδε 8οῖε τηβάϊα- 
ἴοῦ οὗ ἴῆς Νενν σονεπαηι. Τμεβα ἰελοῖ- 
ἰῃρβ “γεγο “ νΔγίουιβ,"" ἱπδβυυο ἢ 48 ἴΠΟῪ 
Ἰαϊά βἴγεββ ποὰν οὔυ οπὲ βϑρεςῖ, ΠΟΥ οἡ 

δηοίδες οὗ ἴῃς οἷά εσοποτν [“ δα ἰα 
εν 5. ρεϊεὨγβαγηκεῖς, Ὀδ] ἃ ἰῃ ρείη- 
Ἰίομες Οεβειζβεβεγδι! υηρ, δα] ἱπὶ Ορ- 
ἔετκυ!ε, θα ἃ ἱπ ἄεῃ Ορέειτωδῃϊσείεω " 
(ΥΝ εἰ88)}]. Ἴμεν Ύτετς ξέναι Ὀοιδ 28 δείη, 
πονεῖ πὰ Ὧ8 Ὀεΐηρ ἱσγεοοπο! οδδίς νυν! 
Ρυτε ΟΒτίβείδπ τγσαῖῃ. καλὸν γὰρ χάριτι. 
...“Ἐοτὶξ ἰβ ροοὰ (δὲ ὉΥ ρτᾶςς ἴδε 
Βεαγὶ Ὀε οοηβτηηδά, ποὶ Ὀγ τηεδῖβ." Τῆς 
ΡΙεβεὴς ψανεγίηρ υπβδεϊβέδοίοσυ Ἴοηάϊ- 
τίοη οὗ τπε Ηεῦτεννβ 8 ἴο Ὀς ἐχοπδηροά 
ἔος οπε οὗ οοηδάεποε δπὰ βίεδάϊξαβιπεβ 
ποῖ ὈΥ ᾿ἰβεεπίπρ ἴο ᾿ἰελοδίηρβ δδουὶ τηοδαῖδ 
ρρ τὰ αἴτεσ 811 ἕπποι ΟΒΓΙΒΗ, δ δεασεῖ, 
αἴ Όγ ἀρρεοδοδίηρ ἴῃς ἴἄγοης Βεγε στᾶσα 

τεῖψηβ δηὰ ἔγοσῃ ΕΥ̓ ΤΑΣ ἐξ ἰ8 ἀϊδρεπδοά, 
ἶν. τ6. Ετοτὰ ἴδε [ο]ονΐπρ νεσϑα (να. 
10) ἰπ Ὡς ἢ βαοτίβοίαί οοὰ ἰβ ἐχργεβϑίγ 
τηδητίοηοά, τ νουἱά ἀρρεᾶς ἴδδε τῆς τεῖος -Ὃ Ὁ 
εῆςα ἰῃ οὐ βρώμασιν ἰ8 ποῖ ἴο ἀϑοειίοίδαηι 
Ὧος ἴο ἴῃς ἀϊδιιηςσείοη οὗἨ οἰεδῃ δηά υη- 
οἰδᾶη πηϑαῖβ, δυΐϊ [το βδογίβοίϊαὶ τηεαίθ. 
ΎΒεβε ἅγε σοηδεπιποὰ " ἱπιεηῖ ἂ5 
υβεῖεββ, ἐν οἷς οὐκ ὠφελήθησαν 
... “ΜΏΙΟΒ ψγεῖα οὗ πο ἄνδὶ! ἴἰὸ ἴἴοβα 
ὯῸ Πλά γεοουγβα ἴο ἴδεπὶ" (Μοβαι). 
Ο. ἰδε ἀσθενὲς καὶ ἀνωφελές οἱ νἱϊ. τᾶ. 
Θδογίβοίαὶ τηθλῖὶβ γε δ'8δο δϑῆονηῃ (ὁ ὃς 
ἱγγεσοης ! ϑδδ]ς (ξέναι) νυν τἢς ΟΒτίβδα 
ΔΡργοδοῖ ἴοὸ αοά, ἔογ ουζς (ἔε ΟΒτίβείδη) 

ἰᾶσ ἰβ οὔε ἔγοτ ννῃϊο πείτ πεῖ νγοσβδὶρ- 
δῆ πος ῥγίεβίβ ὕᾶνε δὴν τὶρδὶ ἴὸ οδῖ. 

Ὡς ροΐπὶ πα τνίβῃεβ ἴὸ τῇδε ἰδ, (μδὶ ἰῇ 
οοπηθοϊίοη υνἱτὰ τὰς ΟἨτίβείδη βϑογίβος 
ἴδετε ἰβ ὯῸ βδοσζίβοϊα! πιθαὶ. Αβ ἰῃ ἴδε 
ςοᾶδε οὗ {πε στεδὶ βαογίῆςς οὗ ἴῃς Ὀδν οὗ 
Αἰοπείβεπὶ ἔπε ΗἸΡΗ Ῥείεβε οἀγγίεὰ ἴδε 
δΙοοά ἱπίο ἴδε ΗοΙγ οὗ ΗἩοϊΐεβ, ννἱς ἴῃς 
ςᾶτοδδε νν88 ποὶ εαΐδῃ Ῥυϊ θυγτποὰ ουϊδίὰς 
τῆς στρ ; 80 ἴδε ΟΒτείβείδη αἱϊδγ ἰβ ποῖ 
οπς ἔγοπι νυ Ὡς ἢ ἔοοὰ ἰ8 ἀϊδρεηβεά (ο ῥὈχίεβδι 
δηὰ τνογβῃίρρετ. οἱ τῇ σκηνῇ λατρεύ- 
οντες ταίεῖβ ἴὸ ἴδε ΟἾτγίβιίδλῃ ᾿νογϑμίρ- 
Ρεῖβ. Τῆς ἤρυτε ἱπιτοδυοσεὰ ἱπ θυσια- 
στήριον ἰβ ςοπεϊηυεά ἰπ ἴμε8ὲ ψγογάβ. ΤῸ 
τοίεσ ἴπετὶ το τῆς Ο.Τ'. ργίθβίβ ἰ8 ἴῸ βῃδίζες 
ἴδε ἀγρυσηθηῖ. [οἰτογα! γ ἴῃς ννογάβ τλθᾶπ 
“ΠΟΥ 80 βεζνε ἴῃς τ θεγηδοῖς,᾽" τδδι ἰδ, 



378 

11ν. νἱ!. ὧδε μένουσαν πόλιν, ἀλλὰ τὴν μέλλουσαν ἐπιζητοῦμεν. 
12; Ῥε.]. 

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΧΙ. 

15. ᾿ Δι᾿ 

43, οι }]. αὐτοῦ οὖν ἀναφέρωμεν θυσίαν αἰνέσεως διαπαντὸς τῷ Θεῷ, τουτέστι, 
ἐν, α; ̓ καρπὸνϊχειλέων ὁμολογούντων τῷ ὀνόματι αὐτοῦ. 16. " τῆς δὲ εἰ- 
ποι τ ποιΐας καὶ κοινωνίας μὴ ἐπιλανθάνεσθε' τοιαύταις γὰρ θυσίαις 

πὸ 2 Οοτ. ἰσ. εὐαρεστεῖται ὁ Θεός. 

ΤῊΝ 17. " Πείθεσθε τοῖς ἡγουμένοις ὑμῶν, καὶ ὑπείκετε - αὐτοὶ γὰρ 
: κοί. ̓ ἀγρυπνοῦσιν ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ὑμῶν, ὡς λόγον ἀποδώσοντες - ἵνα μετὰ. 

τῶε ῥγεβίβ, οὔ. νἱ. 5. ὙΒε ρεου]δγν, 
δε δ μὸς οἵ ἼᾺ ΟὨγίβείδπ βασηῆτα ἰδ ἀνά 
ἰξ ἰδ ποῖ εδίεθ Ὑμεη (Ο]]οννβ ἰἱπ βυρροτὶ 
οὗ τ΄18 βιδιεσηεηι δΔῃ ἈπΑΙΟΩῪ ἔσο δε 
ΟΟΤ. σίτυαὶ, ὧν γὰρ εἰσφέρεται 
ζώων... .. “Εοτ τδς Ὀοάϊεβ οἱ τδοδε 
δηΐπηδῖβ, ψῇοβε Ὀἱοοά ἰ8 Ὀτουρᾶδι ἱπῖο ἴδ 
ΒΟΙ͂Υ ρίαςς ὃν τἴπε Ηἰρῇ Ρχίεβι δ5 δη οἴεσ- 
ἱπρῷ ἴος βίη, ᾶγτε δυγηεὰ ουοἰάς ἴῃς οατωρ.᾿"" 
(ἢ ταν. ἷν. 12, ΔΙ. [ἢ ςοηπίοττητν ἩἱὩ 

[δ ἴγρε (διὸ καὶ Ἰησοῦς) ]εδι5, ἴμαὶ Ης 
ὃγ Η;8 ονσῃ Ὀἱοοά πὐῖραϊ ρυγίέν τς ρθορὶε 
ἕτοτα τπεὶγ βίη, βυβεγεά ουϊδίάς τῆς γαῖε. 
“ἼΤΒς Βυγηίηρ οὗ ἴδε νἱοῖίπι Ψψ88. ποί ἰῃ- 
ἰεπάεά το βυδιίτηδῖε Ὀυὶ τὸ ρεὶ τί οὗ ἰϊ. 
Τῆο Ῥοάγ ρῥίαγβ πὸ μαζὶ ἴῃ ἴῃς δἱοπίηρ 
ἃοῖ, ἀπά Πδ8 ἰῃ ἔδλοῖ το βἰζηίΐδοδπος δἵϊες 
τῆς ὈΙοοά 8ᾶὲβ Ὀδεη ἀγδίπεά ἔτοτῃ ἱξ. Τῆς 
11, ἀπὰ ιδβεγείοτς δε διοηΐηρ ἐποῖρν, 
τεείάεβ ἰπῃ ἰἢς Ὀίοοά ἀπά πῃ ἴῃς διοοά 
δίοηας. Οχη ἴἰς υτίτοτ᾽β δοῆεπις, τἤεη, 
Ὧ0 υποιίοη ἰδ [εἴς ἔογ τῆς Ὀοάν οἵ [εβιυ8. 
Ις 186 “τγουρσἢ ΒΒ οὐνῃ δοοά, ται ἢς 
τουδὶ “βαποιν ἴῃς ρδορὶε᾽. [τ ἰ8 ἴυδ 
ἐπενηαθὶε τδᾶὶ Ὡς ἴδε ντίϊες Δ] 
τεςορηΐβεβ ἴδε ἴαςὶ οἱ ἰ8ε Ἀοδυττεςτίοη οὗ 
ΟἈγίϑι (νεῖ. 20), ἢς οδῃ δββίρῃ πο ρίδςε ἴο 
ἴς ἰῃ δ΄᾽8 ἀτζυχηεηῖς οἵ διίδςδ ἴο ἰξ ΔΠῪ 
τπεοϊορίςα! βιρηίβοαηςε"" (Ρεακε). ΤΏς 
διυβετίηρ ἔξω τῆς πύλης ἰ8 εαυϊνα!επι ἴο 
ἴδε αἰσχύνη οἵ χίϊ!. 2; ἴῃς ἱρποτηίην οὗ 
ἴδε τηδ᾽ εἰδοίοτ᾽ β ἀεί ννᾶβ δῃ Ἂβϑοητίδὶ 
εἰεπιεηῖ ἰῃ ἴῃς βυβετίηρ. ὍΘ υστπιοδὶ 
ἰδδι πιδη ἱπβιὶςοῖβ ὕροη οτίπηηδ18 ἢς Ῥοτα. 
Ηε νν38 τηδὰε ἴο ἔεεὶ (δαὶ δς 'νγᾶβ ουϊοδβι 
δηὰ ςοπδετηπεά, Βυῖ ἰτ ἰδ (8 ννῃὶς ἢ 
ννἷδϑ 411 γεη ἴο Ηΐπ. τοίνυν ἐξερχ- 
ώμεθα πρὸς αὐτὸν. .. “ἰεῖ τ 
τπεγείογε 50 ουϊ ἴο πὶ ουϊδίάε ἴδε ζᾶ 
Ὀεδγίηρ 818 τεργοάς!". Οὐ χί. 26. Ὧο 
ποῖ βῃγιπκ ἴτοη δρδηάδοπιηρ γοὺγ οἷά 
δεϑοοίδιίουβ δηὰ δείπρ ὑγαπάεαά δ8 ουΐ- 
οὔβίβ δηὰ ἰσαϊζοιβ δπά τορεά οἵ γουγ 
Ῥτίν!ερεβ 88 ]ενν8. Τβ ἰβ ἴῃς τεργοᾶς ἢ 
οὗ ΟὨγίβι, ἰῃ θελτίης ῃο ἢ γοὺ οοπιε 
ὨξΆΓΕΙ ἴο Ηἰπ.. Απὰ (πε βυττεπάεσ οὗ 
Τοὺς ῥίνη! εζεβ θεὰ ποῖ Ἵοοβῖ γοὺ ἴοο 
ΤαυςΒ τερτεῖ, “ ἴοσ γε ᾶνε ποῖ πεζθ (οῃ 
φΑτ}) δὴ δϑίδϊηρ οἰ, θὰ βεεῖς ἕοσ ἴδδι 

ἱ. 2, 
δ; ῬὨΪΙ. ἰΐ. 29; 1: ΤΒεῖδβ, ν. 18; 1 Τίῃ. ν. 17; 1 Ῥεΐεγν. 5. 

ΒΟ ἰδ ἴο Ὀς," ταὶ ψὨοδ [Π28 ἴδε 
Ἰουπάδιοηβ, χὶ. :ο, ἴῃς πεάνεην ]ετὺ- 
βαϊεπι, χίὶ. 22. Ὑῃδὶ ψὨοὮ 18 Βρ ΠΌΔΙ 
δηᾶ εἴεζηδὶ βαιβῆςβ ἰῃς δειδιτίου δηά 
8118 τἰῆες δεσι. Ολ Μαγκ ἰτ. 35; ΡΒ]. 111. 
20. ΤΠς νδηῖ οὗ τεοορηϊίοη δηὰ βεϊεε- 
τπεηῖ οὐ δλγίδ τοῦδν τδεγείοσε μὲ} Ῥὲ 
Ὀοτης. 

Ψψεῖ. 15. δι᾿ αὐτοῦ οὖν ἀναφέρωμεν. 
..... Οοίηρ νἱίδους [Π6 σἌτηρ 88 ὑδεϊΐενεῦο 
ἰῃ ἰἢς νίπυς οὗ ΟΠ τίβι᾿β διοηίηρ βαςγῖβος, 
δηὰ Ὀεληίηρ Ηἰβ βῃλπιε 28 ἴποβε ψ8ο 
βεεῖς ἴο ὃς :Δεπιϊδεὰ νυν Ηΐηι, να ἅγε 
Ὁγουξαὶ πεᾶς το αοὰ ἀπὰ ἃζγε ἀϊ ἴο 
οὔες Ηἰπὶ ἃ βαογίῆςε οἵ ργδίβε (ἴμεν. υἱὶ.. 
4 8.). Τῆε δι᾿ αὐτοῦ ἰΒ ἴῃ ἴῃς ετηρδαῖὶς 
Ῥοπίοη ; " τὨγου ρα Ηἰπὶ " δηᾶ ποῖ ἱπσουρἢ 
ΔῺῪ 1 ενϊτίοαὶ ἀενίος. Απά (μϊ8 ΟὨγίβιίδη 
βδοτὶῆςε [8 ποῖ ρετίοάϊς, Ὀυι θεὶπρ δρί υδ 
ἰδ δἰδο οοηῃιίπυδ! (διαπαντὸς). Τρδιὶ 
πεῖς πᾶν Ὀς πὸ πηϊδίαϊς τερασζάϊπρ [86 
τοδιίεσίδὶ οὐ τῆς βαογίδοε οἵ ὑγαίβε, ἢ ὃχ- 
Ρίαπαῖοη ἰ8 δάδεά: τοῦτ᾽ ν καρπὸν 
χειλέων, “τηδὶ 18 ἴο δαγ, ἴς ἔγυδὶ οὐ [ἴῥὈῃ6 
7. Ἠοε. χίν. 3 ςεἰεδγατίης Ηἱΐδ8 πδιγε᾿". 
δεῖ ρίνεβ [Ὠΐ8 τταπβίδιίοη, βυρροβίπρ 

ἴδδιὶ ὁμολογ. ἰΒ Βετε υϑεὰ ἴῃ ἴδε βεῆδε οὗ 
ὲ ω, ΡΒ. χὶν. σγ7, εἰς. ; οὗχ ἷβο. 
τ Εράς. ἰχ, 8. Βαϊ ἴδε βδοσίδος δε 
ψ ἰοῦ οδη Ὁε τεηδεγοὰ ἢ ἴ86 Π|Ρ6 ἰ8 
ποῖ επουρῇ. “Βε ποῖ ἐογρείξι] οὗἨ Ὀεπε- 
βοεηος ἂηὰ Ἵδβαγν ἔογ νυ δυο βδοσί- 
ἤςεβ ἀοὰ ἰβ ννεὶ] ρἰεδβεά," 

γν. 17-Ἐπᾶ, Τῆς οοποϊυκίοη οἵ ἴ[δς 
Ἐρίεεε. 

γεῖ. 17. “ΟΒΕΥ γοὺ τυΐεῖδ ἀπά βυῦ- 
ταῖς ; ἕος ἴδεν νναϊοῦ ἴοσ γοῦς βου]8, κηον- 
ἰῃς ἴδεν ἅτε ἴο είνε δοζοῦης, (παὶ ἴμεν 
ΤΩΔΥῪ ἄο τΠ|8 νυνὶ τῆ ον ποῖ νὰ ἰαπηεηῖδ- 
εἰοη---ἰος τπἷἰ8 νουϊά ὃς ρτοβεδβα τὸ 
Οὐ." 

᾿ Ἡανίηρ Ἔχμοσίεά ἰὰς Ἡεῦτενβ ἴο κθαρ 
ἴῃ τηϊπά {πεὶς ἔοσπιες γτυϊ]εσβ απὰ δάμετγε ἴὸ 
τπλεὶγ τολοδΒίηρ, ἴῃς ττῖτες ποὺν δὐπηοπίβμεβ 
τότ, ῬγοῦαῪ ἰῃ νίενν οὗ 8 οεγίδίη 
τηυτἰποῦβ δηὰ βερδγδιϊβι δβριγὶϊ (χ. 25} 
ἐποουγαρεά ὃγ τπεὶς τεοερίοη οὗ βίσαηρε 
ἁοςττἴηεβ, ἴο Οὔεν πεῖς ῥγεβεπὶ Ἰεδάεσϑθ, 
δπὰ γίεἰά ἐδεπηδεῖνεβ (συ: }}γ (ὑπείκετε) 
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χαρᾶς τοῦτο ποιῶσι, καὶ μὴ στενάζοντες - ἀλυσιτελὲς γὰρ ὑμῖν 
τοῦτος 18. Προσεύχεσθε περὶ ἡμῶν - 

το τδεῖς τεδομίη ρ---ἂπ δάἀπιοπίτίοη νυ Ὡς ἢ, 
8ἃ85 ννεῖββ τεγηδυκβ, βῆονββ ἴδδὶ ἴῆεβε 
τελεῖ πεῖ {πε βᾶπιε νίεννβ 88 ἴδε 
νπτῖϊες. ὙΒε τελβοηδῦϊεπεδβ οὗ [818 ἰη- 
Ἰυποιίοη ἰβ οοηβτιτηεά ὉΥ ἴῃς τεβροπεὶ- 
δὲδιν οὗ τᾷδε τυΐετα δηὰ {πεῖς δηχίουβ 
ἀϊδοῆατῖρε οὗ ἱΞ. ὙΠεΥ νδίοι, κα να κα- 
0] ββερμεγάβ (ἀγρνπνοῦσιν), οτ ἴπο8ε 
Ο ἅτε ηυγδίῃρ ἃ οὐἱεῖςδὶ οδδα, ἱπ {πε 
ἱπίεγεβε οὗ γοὺσ βοὺ]β (ὑπὲρ τῶν ψνχῶν 
ὑμῶν) ἴο ὙΨἜΙΟΝ ΤΠΕΥ τΩΔῪ ΒΟΠΔ ΕἸΠῈ 8 ΒΘ Ὸ σα 
τὸ βδοσίῆοε γοὺγ οἴμει ἱπίεγεδίβ. ὙΒΕΥ 
ἀο 1818 υπᾶες τε σοπβίδηϊ ργεδββυσε οὗ ἃ 
ςοπδβοίουβηεββ ἴπδὲὶ ἴμεν πιυδὲ πα ἀδῪ 
τεπάεσ ἴο ἴδε ΟὨΐεῖ Βπερδεζά (νεγ. 20) δῃ 
διοουηΐ οὗ ἴῃς οἄγε ἴπεν πᾶνε ἰδκεη οὗ 
Ηἰβ βῆεερ (ὡς λόγον ἀποδώσοντε!). 
Οὔεν ἴδεηλ, ἴπεπ, (δὶ ἴμεῪ τᾶν ἀϊδ- 
οδατρε {πεὶς σαβροηβι δὲ ἀπά ρεΐοσγτ 
ἴῆεδε Κίπάϊγ οῆοεβ ἔοσ γου (τοῦτο τεΐεις- 
τῆς ποῖ ἴο λόγον ἀποδώσοντες 48 
Μψαυρῆδη, εἴς, ψϑῖς ΒΒ νου αἶγα ἃ 
ΤΑ Ὦ ΒΊΟΏΡΕΙ οχργαδδίοη πῃ ἀλυσὶι- 
τελές, Ὀὰϊ το ἀγρυπνοῦσιν) Ἰογίυ!γ ἀπὰ 
ποῖ ν ἢ δτοδηίπι ἐστενάζένεα ες 
ξτοληίηρ ἢ ΠΟ οπα τοδυπλεβ ἃ 
1μδη κΚΊεβ8 ἴδ, αηὰ νυ νὨϊςἢ Βα οοη- 
τετηρ ῖεβ υπδρρτεοϊαιεά δπά ἔνεη ορ- 
Ῥοβεὰ (νουκ). Απὰ δὐεῇ ἴοσ. γοὺσ ονγῃ 
βᾶκεβ γοῦ βου ὰ στηδκςε ἴῃς σγοσῖ οἵ γοῦσ 
ΤΌΪΕΙΒ δΑβΥ δηά Ἰογῆι, ἕοσ οἰἴβεγνῖδε ἱ 
ολπποῖ ρῥγοῆϊ γοῦ. Υουγ ὑην]Ππρπεβ8 
ἴο 11Ἰδίδη ἴο {Π6πὶ πιδᾶηβ ἴῃδι γοῦ ἅτε ουξϊ 
οὗ βγτηραῖδυ νἱἢ τΠ εὶς τεδοδίηρ δηά τπαὶ 
ἴξ σᾶη ἄο νου πο ροοά (ἀλυσιτελὲς γὰρ 
ὑμῖν τοῦτο). 

Ψψες. 18. προσεύχεσθε περὶ ἡμῶν. 
.“... Βοῖὰ ἰδὲ πεχὶ οἴδυβε δηὰ τῆς πεχὶ 
νεῦδα δεεπὶ ἴὸ ἱπάϊςαϊα τπαὶ Ὁ ἡμῶν (πε 
νυ τίτες ομἰεῆγ, 1 ποῖ ἐχο! υϑίνεϊν, πλεαηΐ 
Ὠῖτλβεῖζ; ἴῃς πεχὶ οἴδιιβε, ἔοσ ἢ οου!ά 
ποῖ νοῦς ἴογ (ἢς ς᾿οπδβοίεπος οὗ δὴν 
οἴδετς ρεσβοη; πε πεχὶ νεῖϑε Ὀδοᾶυβε οπα 
ῬΏΒΘΡΗΙ οὐ͵δοὶ οΥ τεϑαϊε οὗ τπεὶσ Ῥγαγεῖ 
ΜΆΒ Πί8 τεβίοσγαϊΐοη ἰῸ τε. Βεαυεβὲ 
ἴοσ ὑγάγες ἴδ ςοπίπηου ἴῃ ἴδε Ερίβι]εβ, 
χ ὙΠεδ8. ν. 25; 2 Τ Πεβ8, 1. σ ; Κη). χν. 
30; Ερῇ. νὶ. 18; Οο]. ἱν. 3. ΤΏς τεᾶβοη 
Πεῖε ἀππεχαὰ ἰδ ρεουϊίασ. “Τῆς ΔἸ] υβίοη 
1ο 818 ρυτγὶγ οὗ οοπάυςι, Δηὰ βίσοπρ ἃ8- 
Βείίοη οὗ ἢϊ8 Τσοπβοίουβπεββ οὔ ἱΐ, ἴῃ 
τερατὰ ἴο ἴδε δπά 81] ἰῃΐηρβ, ἤθη Ὡς 
ἰβ ΡεΠοπίπρ ἔοσ ἐπεὶγ ργάγεγβ, ἱπῈρ]168 
τηδῖ βοπηα βυβρίοίοηβ πᾶν ἤᾶνε διίδομεά 
ἴο δίπι ἴῃ τΠ6 τηϊπάβ οὗ βοης οἵ ἔπεση. 
ΎΒεβε βυβρίοίομβ ψουἹὰ παῖυγα!ν τοῖεσ 
ἴο δ΄8 στεδῖ ἔτεθίοπι ἰη τερασγά τὸ }ενν 88 
Ῥταοιῖθεβ" (αν δου). Βυῖϊ πουνίῆ- 
Βίαπαϊηρ, νεῖ. 23 ἴξ τῇδυ ὃς ἴπδὶ ἢῈ ψγὰ8 

πεποίθαμεν γὰρ, ὅτι καλὴν 

τπάεσ ἅττεδὶ δηᾶ βμοσιν τὸ ὃς ἰδ ἀπά 
παῖσαι ν δὰ ἀβ το ἢΐβ γεᾳιεδὶ ἴοσ ὑγᾶυεσ ἃ 
Ῥτγοϊεβιδιίοη οὗ δίβ ἱποσεησε οἱ 811 οἶν!! 
οἥεηςε. [καλῶς ἀναστραφῆναι οὐοοῦζδ 
ἰπ Ῥεγρ. 1ηπϑδογὶῤῥ.ν ν. Ἀδεϊβδιηδπῃ, Ρ. 194» 
Ε. Ττ.) Τῆε υτίτες τνὰβ οοπβοίουβ οὗ ἃ 
τελάϊπεββ ἀπὰ ρύγροβε ἰὸ ᾿ΐνε δηά Ἷοη- 
ἅἄυςι Πίπηδε 1 τί Εν ἴῃ 411 οεἰτουσηδίδηςαβ. 
ΤΙ ἔνε Βἷπι οοπβάεπος δπὰ νὴ] Ιοπὰ 
οσοηβάεποε ἴο τμεἰς ῥγάγεσβ. Ης ἰ8 σῆοσε 
ὑτροηΐ ἴῃ τδἰ8 τοαυεδὲ (περισσοτέρως 
παρακαλῶ) Ῥεολιδε δε ἰδ ἀεβίγουβ ἴο ὃῈ 
φυΐοκῖν τεβιογεὰ ἴο ἵβεσα; ἱζωρ᾽ γίηρ ἴδιαι 
6 ἰπ βοσῃβ βεῆβε δεϊοηρεά ἰο ἴῃεπι δηᾶ 
ταὶ (δ τεττηϊπαξίοη οὗ μἰ8 ῥγεβϑεηΐ εχὶὶα 
ποπὶ ἴμπεπὶ ψουἹά θὲ Δοοερίδθ!ς ἰο ἴμεπὶ 
88 ΨΕΙ] δ ἴὸ μίση. [Τῆς νετὺ ἀποκαθ. 
ἢσβι οοουσβ ἰπ Χερορβοη, δες ΑηΖ. Ρ. 

338. 
ὙΏΙε δβκίηρ {μεῖγ ῥγάγοσβ ἔοσ δἰ πηβοὶ ἢ 

1π6 Ὑτὶῖοῦ ῬΥΑΥΒ ἕογ ἴδε: ὁ δὲ θεὸς 
τῆς εἰρήνης. - -. Ηε ρτγῶγβ ἴο ἴδε 
Αοά οἵ ρεδοε (οἷ τ ΤΒεββ. ν. 23; 2 ΤΠεββ. 
ἢ. τό; Εοπι. χν. 33, χνὶ. 20; 2 Οος. χίϊὶ. 
αι; ΡΒ1]. ἱν. 9) Ὀεοδυβα (Πὶ8 διιγίδυϊς οὗ 
αοά εδττίεβ ἴῃ ἰξ τῆς ἴες (παῖ ἃ 
τεσ πιο 8881} ΒῈ ρυΐ ἴο 411 πιίϑυπάετ- 
βἰλπάϊηᾳ; ἀϊδευτθαηςα, αηὰ ἱηΔὈ ΠΥ ἴο ἄο 
Ηἱἰβ ν"]], Ηἰδβ ἸΙονε οἵ ρεᾶος 'β βονσι ἴῃ 
ποιπίηρ πιοσα ἴδῃ ἴῃ ΗΪ8 οοποίυάἀϊηρ δη 
εἴεσπδὶ οονεηδηΐ ἢ τηεπ. ΤὨὶς οονεη- 
δηὶ ψ88 βεαϊεὰ ψβεη “οὖσ [ογὰ [εδι18,᾽" 
δανίης ἰαϊὰ ἄοντι δί8 {πὸ ἔος τε βῇεερ, 
ν 88 ὈΓΟΌΘΙ ὉΡ ἔτοσῃ ἴῃς ἀεδά ἴῃ νἱγίυε 
οὗ τδς ρεγΐεςι δπᾶ ἰεὰ βδοσίθος (ἐν 
αἵματι διαθήκης), ἘΕἸξεν δεῖς ἱπ (ἃς 
Ἐρίβεϊς ἰἢς δὶοοά ἰβ βροίκεη οὗ 88 ψίνίῃρ 
επίγϑηςε ἴο ἴδε ρῥγεβεπος οἵ Οοὰ, πεσε 88 
ἀεϊϊνετίης ποτὶ τπαὶ ψβῖσ ρῥσγενεηϊεά 
ἴδδὲ ἐπίτᾶηςε, ΑΒ ναυρμδη βαυβ: "ΤΒἊ 
αγγίναϊ ἰπ ἴμα μεδνεηῖϊν ργέϑεπος ἴοσ υ8 
ἰπ νἱτως οἵ [ἂς δἰοπίηρ Ὀοοά 18. Βεῖε 
νἱονεά ἰπ ἰΐ8 σέαγε ἔτοσῃ ἴῃς στάνε. . . . 
1τ νγὰβ ἰπ νἱσίας οἵ {με ἀναϊ!ηρ βαογίθος 
ταὶ ΟΠ γίβε εἰμεν Ἰεῖ τπὲ ἰοσὴρ οἵ τε- 
επίεσεὰ μεᾶνεη." ἐν αἵματι δια- 
θήκης ἰ5 τἰδμετείοτε πλοσα παίυσα! γ οο- 
πεοιεὰ τνῖϊῃ ἀναγαγών ἴΠΔη ἢ τὸν 
ποιμένα, Δ ΠουΡἢ ἰπς ἔνο οοππθοῖίοῃβ 
16 οἰοβαῖὶν σοϊαϊδά. 11 ννᾶβ 88 (δε ατεαᾶὶ 
ϑβερβεσά δαὶ [εβὰ8 ρᾶνε Ηἰ8 [{{π ἴοσ ἴῃς 
8Πεερ δηὰ ὃν τἢϊβ δοὶ }βι δ] με ἔοσ ενεῖ 
ΗἰΪβ οἱαίπι ἴθ Ὀς ἴῃ6 ϑβερπετά οὗ Ηἰβ 
Ῥδορίς. [1 8 τ 18 οἰαίτη αἷδο ἴπδὶ ριιᾶγ- 
δηΐεεβ παῖ Ης Ὁ}1 Ιοβεὲ ποῆς δυϊ νἹ1}} 
ταῖβε {πὲπὶ ὑρ δὲ ἴῃς ἰδϑὲ ἄδυ (οἷ. [ομπ 
χν.). [118 ῥγόθδθ!ε τὲ (6 Ῥ τρείηξ 
οὗ τη ῖ8 νεσβαὲ νγὰβ ἰηβυεποεά ὃν Ζεςἢ. ἰχ. 
7, σὺ ἐν αἵματι διαθήκης σὸν ἐξαπέ- 
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συνείδησιν ἔχομεν, ἐν πᾶσι καλῶς θέλοντες ἀναστρέφεσθαι - 10. 

περισσοτέρως δὲ παρακαλῶ τοῦτο ποιῆσαι, ἵνα τάχιον ἀποκατασταθῶ 
ὑμῖν. 

9 Ἐπ. χὶν. 
τ; Ἷε 
ἘεόοοΒ. τ προβάτων 

ΖεςὮ. ἰχ. 
τ; 

4. ἀμήν. 

20. " Ὁ δὲ Θεὸς τῆς εἰρήνης, ὁ ἀναγαγὼν ἐκ νεκρῶν τὸν ποιμένα 
τὸν μέγαν ἐν αἵματι διαθήκης αἰωνίου, τὸν Κύριον 

ἡμῶν Ἰησοῦν, 21. "ἢ καταρτίσαι ὑμᾶς ἐν παντὶ ἔργῳ ' ἀγαθῷ, εἰς 
᾿τὸ ποιῆσαι τὸ θέλημα αὐτοῦ, ποιῶν 2 ἐν ὑμῖν τὸ εὐάρεστον ἐνώπιον 

᾿ 22. Παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοὶ, ἀνέχεσθε τοῦ λόγου τῆς παρα- 

Ἴ5 κλήσεως καὶ γὰρ διὰ βραχέων ἐπέστειλα ὑμῖν. 23. Γινώσκετε 

τὸν ἀδελφὸν Τιμόθεον ὃ ἀπολελυμένον, μεθ᾽ οὗ, ἐὰν τάχιον ἔρχηται, 

1405, ἅ, ἔ, νξ- οανίε ἐργω; ΟἼΕΚΜΡ, 
ἐργω και λογω ἀγαθω. 

ϑγτθοδ, Αγῶ., Αεῖῃ. ἰπβεζὲ ἐργω. Α δᾶς 

ΞΜ ΑΟΣ, σγ'ὴ τοδά αντω ποίων; 71 Γελάβ αντος ποιων. ΤΕ. ἰδ ἰουπά ἴῃ 

ἘΝ ΟΡΌΚῚ 
ἴγτις τελάϊηρ ᾽..] 

ῬΌΚΜΡ, [ΜῊ βδἂν δαὶ “τἴογε σδη ὃς Π{πε|ε ἀουδὲ ἐπὶ αὐτὸς ποιῶν ἰΒ ἴδῃς 

ὃ μων ἰδ ἰουπά ἴῃ ΑΟΏΌ"Μ, τ7, 37, 47, 71, νᾷ. 

μένα τῶν προβάτων.) Τῇε Ἰεμε ο ον, 
κα' ι 

ἜνεΥΥ ψΟσΚ ἀπὰ 8ὸ Ἔηυϊρρίηρ γου 
εἰς τὸ ποιῆσαι τὸ θ λη α αὐ- 
τοῦ, “ Ἃἴοτ τῆς ἀοίηρ οὗ Ηἰδ Ψ}1],᾿ “ ἀοίπρ 
ἴῃ γου {δαὶ ψμί ἢ ἰβ ννε]]} ρἰεαβίπρ ἰῃ Ηἰ8 
βἰσῆς τπσουρ 1688 ΟὨγίβι᾽" (οὐ. ῬΒΙ]. ιἱ, 
13). Τῇε νογάς διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ 
ἃ1ε ΡΡΑΓΟΠΕΙΥ δἰϊδοπεᾶ ποῖ εχοϊ υδίνε! Υ 
ἴο τὸ εὐάρεστον κιτιλ., Ὀδυϊ τὸ τῆς ψνῃοῖς 
οἰαυθα δηὰ εβρες δἰἷγ ἰο καταρτίσαι ; ἰΐ 
18 Ἰἰπγουρῃ 6808, πονν τεϊρηίηρ 85 ΟἸγίβῖ, 
παῖ 411 στᾶςς ἰ8 Ὀεβιουγεὰ οὐ Ηἰβ ξϑο Ἰε. 
ὙΏε ἀοχοίορυ πᾶν ὃς ἴο ἴδῃς οὗ οἵ 
Ρεᾶςς ἴο Ψδοπι {πε Ριᾶγες ἰΒ δ ἀγεββεὰ, 
ΤΏΟΓΕ ῥσοῦθ δ Ϊν ἰἰ ἰ8 ἴο [εβ8 ΟὨγίβε, 1δβί- 
ἀλη τά: δηὰ τδς ρτελῖ ἄρυτε ννῆο 48 ὕδε 
Ὀείοτα ἴδε τϊπᾶ, τῆγουρδους τῆς Ερίδβες. 

γετ. 22. Τῆς νντίϊοσ δἀάβ, ἰπ οἱοβίηρ, 
ἃ τεαυεβὶ τμδὲ ἰῃε Ηεῦτενβ νψουἹά τακε ἴῃ 
Ε. Ῥατὶ δὶβ “" νογὰ οἵ εχπογίδιίοη "---ἃ 
τεαυεβῖ ΠΟ ἢ ἱπιρ!168 ἐπαὶ παν ἡνεγα ἴῃ 
8Δῃ ἱγγίίδθὶς βίδιε οὗ πιϊηά, ἱξ ποῖ δραίπϑβι 
τις ντίϊεσ, τη Ὀεοδυβε τπεῖγ οννῃ οοη- 
βοίδηςας 88 ὑὕπθᾶθυ. ΑΒ ἃ ζϑᾶβϑοῃ ἴογ 
{δεῖς Ὀεατίηρ ὑπ Ὧ18 ἐχῃοσίδιίοη ἢα 
υγβεβ ἰϊ8 Ὀγεν ιν “ ἴοσ ἰηδεεὰ (καὶ γὰρ) 1 
Βᾶνε ντιτεη (ἐπέστειλα ἕξ ΗΝ τ χν. 20 
ἴο γοῦ ντἢ Ὀγενὶ τυ " (διὰ βραχέων, ε΄. 
δι᾿ ὀλίγων ἔγραψα, τ Ρεῖ. ν. 12). Τὸ 
τπεπὶ ἴτς πιρῃς βεεπὶ τμδὶ ἢς πδὰ βαϊὰ ἴοο 

τους ; ίδ οὐνῃ ἔξεϊϊπρ νγᾶβ τπδὲ δε δά 
Ῥρεο ΒΕνΕΓΕΙ οτατηροᾶ ὈΥ {πε ᾿ἰπιὶἐ5 οἵ ἃ 
οἴίεσ. 
γες. 23. γινώσκετε τὸν ἀδελφὸν ἡμῶν. 

..."Κηον (δαὶ οὖσ ὑγοίδες Τί πιο 
[88 ὕδεη τγεϊεδβοά " (ἀπολελυμένον, ἴογ 
εχδιρὶς οἵἉ ἰδὶδ υδε οὗ τῆς ἰνρήσιο μὸ 8εε 
Μνίηες, βες. 45,4 Ὁ). Εν ἀεπεν Τιπιοίδυ 
μιδά Ὀδεπ υὑπάεν ἀτγεβὶ ; εγο, γἤεη, ΟΥ 
ΜὮΥ ἰδ ποῖ κποννῃ. Το ἱπίοττηδιίοι ἰ5 
ἵνεπ Ὀεολυβε ἰξ ψουὰ ἱπίεγεδὶ ἰδεθς 
εὐτονν ΟὨτγβίδηβ, νῆο ψέσε τδεγεΐοσε 

πίεπάβ οἵ ᾿ίβ, ποῖ [υἀδλίχετβ. μεθ᾽ οὗ 
...“Ὑ| σβοπὶ, 1 μα Τοπια βοοα, 1 
ΜΠ 8ες γου". Ης ἰλκεβ ἔος ρταηιοά 
τπδὶ Τιπιοίῆν ψουἹά δι οπος ρὸ ἴο (δεῖ; 
δηὰ ἢς βρεᾶδκβ ἃ8 οὔθ ὙὯΟ ἰ8 Ὠίτηβεϊξ ἔγες 
οζ ἰ8 ἱπηπιεάϊαιεῖν το Ὀε ἔγεε ἰο ἀεϊεττηίης 
ἰδ ονντὶ πιονεγπεηίδ. [τάχειον, -- θᾶττον, 
ἃ οοπηραταῖϊνε ἱπ ἴμ6 βεῆϑα οἵ ἃ ροκίξίνε ; 
8 οἰδβδβίοδὶ ὑβασε; δηὰ οὐ [ομη χίϊϊ. 27, 
ὃ ποιεῖς ποίησον τάχιον.) Τῆς υϑυλὶ 
ετεεϊίηρβ τε αὐδεά. Ἐρίβιοίαγυ ἴογηι το - 
αυϊγεά τΠϊδ (Θεε τῇς Ἐργριίδη ραρυτὶ) δας 
ἰπ νίενν οὗ ψῆδὲ ἴῃς τυτίϊαῖ 888 βαϊά τὶ - 
ἰπρ τς τυΐεγβ, ἀπά ἴῃ νίενν οὗ ἴἰδς πάντας 
Βεῖε εχργεββοά, ἰξ πηαᾶν ὃς βυρροβεὰ παῖ 
ἴῃς ἐογπγυα νγᾶβ βοτα ΔΠ1οὦ νἢ βἰρηϊδ- 
οδηΐϊ οοηίεπίβΒ. ΨΥΏΟ ννᾶβ [ο οοῆνευ ἴῃς 
βα᾿υἱαϊίοηβ ὁ Οτ, ἰῃ οἴπε ψογάβ, ὑνῇο 
ννᾺ8 ἀϊγεο ΠΥ ἴοὸ τεζεῖνε τῆς ἰειίες ὃ Ρτο- 
ῬΑΡΪΥ οπα οὔ ἴνο οὗ ἴδε ᾿ελάϊπρ' πιεὲπ 
τεργεβεητίης ἴδε Οδυγο, Τδὶβ ψουἹά 
δοοουπὶ ἴος ἴἴς πάντας. Τῆς ρτοεϊίηρβ 
Μαῖα ποῖ οἡ ἴπε υυτίτετ᾿ 8 ΤΠ οηγ. οἱ 
ἀπὸ τῆς ᾿Ιταλίας, “ τπεγ οἱ [τα]γ" )οἰπεά 
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ὄψομαι ὑμᾶς. 24. ᾿Ασπάσασθε πάντας τοὺς ἡγουμένους ὑμῶν, καὶ 
πάντας τοὺς ἁγίους. 
ἡ χάρις μετὰ πάντων ὑμῶν. ἀμήν. 

ἀσπάζονται ὑμᾶς οἱ ἀπὸ τῆς Ἰταλίας. 25. 

Πρὸς Ἑβραίους ἐγράφη ἀπὸ τῆς Ἰταλίας διὰ Τιμοθέου. 

ἰπ ἴβε. Ὅς ἔοτγπι οἵ Ἔχργεβϑβίοῃ 18 ἰῃδὶ 
ννΒὶοἢ ἰΒ ογάϊηδγν υδεὰ ἰο ἄεποῖς ἡδῖνεβ 
οὗ Ῥΐδαςε, δ8 ἰὴ 1υκὲ χχὶϊὶ. 5σο; ἰοῇη 1. 
44, χὶ τ; Αςίβ χνΐϊ. 13, εἰς. ΨΝίπε βαγ8 
(Ρ. 785): “4 οτιῖοδὶ ἀγρυπιεπὶ 88 ἴοὸ ἴδε 
Ῥίδος δὲ ψΒίο ἢ {πε Ἐρίδεῖς ννὰβ στε 
Βῃου!ά πενεσ ἕδνα Ὀεεη ἑουηδοά οη ἔμεβε 
νοσάς ", Ψδυρπδη ͵β οεγίδίηϊν ντοηρ ἴῃ 
βαυίηρ [πὶ ἴΠς6 πηοτα ᾿δίυσαὶ βυρρεβίίομ 
οὗ {πε τνογάβ υυουἹὰ θὲ ἴδε τῆς νυτῖτεῖ 18 

Βίγαβεϊ ἴῃ [τ]γ πὰ βρεᾶῖβ οὗ [ἢ τ] πὶ 
ΟΒηβεδηβ βυγγουηδίηρ δ. Τῆς πιοσα 
πδῖυγαὶ βυρρεδβίίοη, οὐ ἴῃς Ποπίσγασγυ, ἰδ 
ἴπδὶ τῆς ντιῖεσ ἰδ δ βεηϊ ἔγοπὶ ΠΑ δηὰ 
ἰδ στρ τὸ ἰ δπά τῃδὲ πεσζείοσε τς 
πῖνε 1ἰ4]14π8 ΠΟ Πάρρεη ἴὸ ὃς ψἱ ἢ 
Ἠίπὶ Ἰοἷῃ τα ἰπ ἴῃς βαϊαδοηβ ἢς βεηὰβ 
ἴο 1δπεὶς σοτηρδίεοίβ. 
Τῆε Ἐρίϑιἷς οἴοβεδβ ἢ οης οἵ πε υδυ4] 

ἔοσηχυϊδε, “ αταος ὃς ψἱὮ γου 41] ", 



ὈΙο θα Όγ (οοσῖς 



ΤΗΕ ΟΕΝΕΒΑΙ, ΕΡΙΘΤΙΕ ΟΕ ἸΑΜΕΒ 



ὈΙο θα Όγ (οοσῖς 



ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

Ι. ΑΥὙΤΗΟΒΒΗΙΡ ΑΝῸ ὨΑΤΕ.--- 1. Εχέεγμαὶ Παία. Τῇδὲ ραγίβ, δὲ 
411 ἐνεηΐβ, οὗ ἐμἰ8 Ερίβείῖς ψεγα κῆόύγῃ δηά οἰϊεά ὈΥ νοῦν εαγὶν ΟΠυγοΒ 
ντίζεγβ 866 πὶ8 σογίαίη. [ἐ ἰβ, θονγανογ, ργεσαγίουβ ἴο Ὀα1]ἃ ἴοο πιο ἢ 

ἀροη δα ἕδος ἐπδὲ 5ἰ πη ανίτἰε8 οὐ ἐπουρσῆξ ἀπά εἐχργεββίοη ἀγα ἔοαπά 
Ὀεΐμψεεη τΠ 8 Ερίβε]α δηά οἴπεγ δαῦὶν πγίκίησθ. ϑϑυσἢ βἰηλ]αγίεἰε8 ἀῸ 
ποῖ ὨΘοοββαγν ρον δηγίῃίησς πιοῦα ἤδη [δε ἴδ6 τὰουφσῃϊ-πονο- 

τηεηΐβ οὗ ἴδε {ἰπ|ε8 σγεγα Ἔχεγοϊβίης ἔς πιηά8 οὗ τἤδην τδίηκογβ δηά 
νγίϊεγβ [{| ἐμδῖ ἰβ ἴο βαν, ἰξ ἰβ ἑουαπά ἐμαὶ ναγίουβ υυϊξίησβ Ὀεϊοηρίη 
ἴο δα Θαγίν αρε8 οὗ Ο γί βείαηιεν σοπίδίη ἐπουσῃίβ, ψογάβ, ἀπά ἐνεη 

βεηΐθησοβ ΜὨϊοἢ γα δ'80 βεεῆ ἴο οσοὺγ ἰῃ (Πΐ8 Ερίβεϊς, ἰξ ψουἹά Ὀὲ 
ΔΡδἰγαγυ ἴο αβϑαπια ἐμαὶ (18 ἔασξ πεσαββαγὶν ργονεά ἐπα ἰηἤμεηοσες οὗ 
τς ἰαξίεγ ἀροῦ δε ἴογπιεγ, ογ υἱοε-υέγεα ; αηά ἰξ ψου]ά, ταογεονογ, ὃς 

ἀδησεγουβ ἴο (86 {Πἰ8 Δββιιπηρίίοη ἃ8 ἃ Ὀαβίβ ὑροη ψῇἢϊοἢ ἴο ἔουιπά 

σοποϊαβίοηβ γεραγάΐης ἔμα ἀδξε δηά δυϊβογβῃΐρ οὗ ἔβε Βρίβεῖς. δε 
δῖα ἴαγ ἴγοπι ἀδηγίησ ἴπαξ [Π6 δἰ πλ]αγὶτἶἰα8 γεξεγγεά ἴο »πα}) ἀδηοῖβ 

ἰηάἀερνίεάπεββ ου ἐπε ραγὶ οὗ ἔς νγίξεγ οὗ ουγ Ερίβεϊς ἴο ἔπε νυγίείη 8 
ἰῃ χυσβείοη, ογ υἱοε ὑδγ5α---Δ 8, ἴογ Ἔχαιηρία, ἰῃ 6 σα86 οὗ ϑ51:γ7γ4ο}--- 

Ῥαξ ἰῃ βοῇ οα868 ἴπεγα πιυϑὲ ὈῈ Ὧ0 ἀουδὲ 48 ἴο ψβοῖμπογ ἴδ6 ραγίϊ- 

οσαΐαν ρίξη ἰ8 δαί ἰοῦ ογ ἰδξεγ ἔθδη ουγ Ερίβεϊβ. Α σοπογεῖβ δβχδιηρία 
Ψ1Π πλάκα οὐν πηεδηίηρ οἶεαγ. ϑοηῖα ψγίζεγβ γεραγά {Π6 βἰπλ ]αρίεν οὗ 

ἰδῆσυασε Ὀεΐψεεη ἐπε Τοϑέαμθηὶς 97 ἐμε Τισεῖυε Ῥαϊγίαγοϊις δηὰ δὲ. 
ϑίαγιό5 ἃ8 ενίάδησε ἰδαῖ ἴῃς ἰαζίεγ ἰηβιαεησεά τς ἔογηχοῦ, ἀπά ἢ 18 ἰβ 

τεραγάεά 48 ενίάδησε ἰη ἕανουγ οὗ δῃ δαγὶν ἀδίε οὗ οαῦ ΕρίβιΪθβ. Τῆυβ 
ιἱσπείοοε (ΘΟ αϊαέίαη5, ». 820, ποίεε), βαγ8 παΐ ἴῃς ἰδησυάᾶσε οὗ {πα 

νγίτον οὗ ἴῃς Τ᾽ ςέαηιδηὶς οὐ ἴῃς βαδ]εςξ οὗἩ ἴῃς αν οὗ Οοά ἰΒ “ Τογπιθά 
οὔ ἐπα πιοάεϊ] οὗ {πε Ερίβεϊε οὗ ὅ5:, δΦαπιθβ," δηά δε γεΐεγβ ἴο Εχαϊά, 

ΜΏΟ τηϑαβ ἃ βίπηαῦ γεπιαγκ; ἀραίη, οὐ ρ. 221, ποΐβ, ἢδ 8808 ἰῃ 
ταΐογεθοσα ἴο ἐπίβ ρβευάδερίσγαρῃ : “Οἡ ἴδε ψδοῖθ, πόνάνεγ, ἴα 
Ιαησύασε ἰῃ ἔπ πιογαὶ δηά ἀϊάδοϊίο ρογιίοηβ κα 8 118 σοϊοα ἔγοηι 
τῆς Ερίδβεϊε οὗ 81. δαπιεβ"". 80, ἴοο, Μίαγον (1.6 Εῤ πιο οὗ δὲ. ϑανιες, 
Ρ. ἶν.) Βρεαδῖβ οὗ με τυγίζεγ οὔ τπῖ8 σοῦ ἃ8. οὔθ “ Ψ͵ἘΠῸ βεθηβ ἴο βανθ 
Ὀεδη πιυςῇ ἰπδυεηςεά ὈΥ {πα ἰεδοπίης δπά δχαπιρίς οὗ 81. δαπιεβ,᾿" 

δΔηά ἃ ἴαγζε πηλοῦ οὗ αυοξαείοπβ ἄτα σίνεη ἴο ργονα (8 σοηζεπείοη. 
ΨΟΙ,. ΙΝ. 25 
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Νον,, Ομαγίεβ, γῆο πΠΊΔΥ 7υβεῖγ Ὀς οἰαίπηεά 48 οὖν ἰεδάϊησ δαϊπογίτν 
οὔ 411 ἐμαῖ σοποεγῃβ ἔπε Ῥεενασῥίργαῤία, ὯΔ8 βῆοννῃ σοποϊβίνε! νυ 
ἰῃ δίβ εὐἰείοη οὗ ἐπε Τεσέανιομές (1908) ταὶ {818 ψψογῖς γὰ8 τυγιτίεη 
ογί ρίηδ!ν ἰη Ησῦτγεν ἰη 109-106 Β.6.; ἴῃς δεν βῆ δαἀαϊτίοηβ ἢς τεσαγάβ 

88 Ὀεϊοησίηρ ἴο ἔπε γεαγβ 70-40 Β.0., δηὰά ἰῃ [18 Ογεοῖ ἔογπι ἰΐ 

Δρρεαγεά “αἵ ἔδε ἰαΐεβε" ἰῃ 50 Α.Ὁ.; [6 (Πἰγέγ ΟἸγίβείδη ἱπίεγροίδα- 
τίοῃϑβ (αρργοχίπηδῖε!]ν) Ὀείοης ργορδθὶν ἴο ἀἰεγεης ἀδίεβ, θα βοδγοοῖν 
ΔῺΥ οὗ ἔπεβε σοπης ἰηΐο σοηβίἀεγαίίοη ἰπ πε ργεβεηΐ σοππεοίίοη (866 

ΡΡ. 1.-ἰχν.); ἰπβίδποβϑβ οὗ δέ. ϑίαγηδδ ργο δ αἰ ἰδίως [πε Τοσέανιδηίς 
γα σίνεη οη Ρ. χε. Ογ, ἴο πιεηϊτίοη ἀποῖδεογ ἰπβίδηςθ, πε βι τι} γ|68 
Ὀεΐνεση 8.. ϑα;"πες δπὰ δε Ἐῤίςέϊς ἐο ἐμε Οογὶπέμίαη5 οὗ ΟἸεπιεηΐξ οὗ 
οπια ἃγὰ 1κεινΐίβε ροϊπίεά ἴο ἃ8 ἃ ργοοῦ οὗ {πε δαγίν ἐδίε οὗ δέ. 
ϑέανιε5, Ὀεσοαυβε Οἰεπιεηΐς (επὰ οὗ ἢγβε σεπίυγυ δἀπά Ὀερίπηϊης οἵ 
βεςοηά οσδηξζαγν) 88 ἰηβιξηςεά ὃν ἰξ; Βαϊ {δε πιοβὲ βιγίκίησ ραγί οὗ 

τη ϊ8. 8 πη] αγίν ἰ8 ἐΠῈ αν ἰῃ ψϊοἢ βαρ ἄεαῖβ ψὶτ ἴῃς βαδήεςσξ οὗ 
ἕαϊϊῃ δηά ψόγββ. Τῆηΐβ βυδήεςς ψαβ, οψενεγ, οὔς οὗ (δς ἔμηάδ- 

τηδηΐαὶ οδιβε8 οὗ αἰδεγεπος θεΐψεεη δεν δηά Ὁ γίβείδηβ δὲ 4]]} 
εἰπιεβ (ἰπάφδεά, ἔς πιϊπ 8. οὗ (δἰπκίησς δενβ νεγε εχεγοίβεά ὃγ ἰΐ 
δεέύογε ἴῃς Οἢγίβείδη εγα), δηά ἰξ ἰβ ἀθαϊὲ πιῇ ἰῃ ἃ πυτηδεγ οὗ οἵπεγ 
ψ Γ8 οὗ ναγίοιι8β ἀδίε8--- ἡ δεέα»ιοηίς οΥ ἐπε Τισεῖυε Ῥαϊγίατγοῖ5, Τεϑία- 
»ιοηΐ ο7 Αὐγαΐαηι, 4 ῥοο. οΥΓ Βαγμοῖ, 2 (4) Εξάγας, Βοοῖ οΓ Ἐποοῖ;, 

Δηά οἴζϊεοη ἰη ἔς ἰαΐογ Δεν δὰ Πταγαζυγα ;---ἰπογεΐογε ἰξ ἰ8 αἰ δῆσα!ε ἴο 

8εεὲ ΨΥ δέ. ϑαγιες πϑοθββαγν ἱπδασηοεά ΟἸεπιεπε οὐ ἃ βιυδ͵εοῖ 
σι Ὠίοἢ 88 80 της ἢ ἴῃ ενίάεπος ἴῃ ἃ ἰαγβε νᾶγίειὙ οὗ τυ7γιτίησβ ; δπά 

ἔδμε βιδίεπιεπε οὗ Νίαγονγ, παΐ “τῆς ἕδος ἰπαξ ΟἸεπιεης Ὀαΐδηςοβ πα 

τεδοπίης οὗ ϑ8ῖ. Ραμ! Ὀγ παῖ οὗ 51. Φδπιεβ ἰβ βυβῆσίεπε ργοοῦ οὗ ἴῃ8 

Δυϊδογίν ἢς δβογίρεβ ἴο ἴδε ἰδτεεγ᾽ (ρ. 111.), βεαπὴβ ἃ {Πππ||6 ἴοο βίγοηψ, 
ἐβρεοίδ!ν 8 88. δαπιε8 ἰβ ποῖ πιεπιίοηθά Ὀγ παπιε ἰῃ ΟἸαπιεηξ. δι πλ]αγί- 
168 ἂγὰὲ αἷβο ἴουηά δεΐνεε δέ. χαριὲς ἀπά ρβευάο- Ο]επιεπί, δα 
Ῥίάαομε, ἰς ΕῤίΞέϊε οΥ Βαγπαδας, ἴῃς Ερῤίδέϊες οὗ Ιρηαίίμ5, Ἡδττηδβ, 
ΦΔυβείη Μαγίγγ, δες Ἐρῤίςέϊε ἐο  ορηπείμς, ἰτεηϑεὰβ, ΤΠεορῃια8, Τετ- 
τυα!]!αη, ΟἸεπιεπὶ οὗ Αἰεχαηάγίια, δηά ἴῃς ΟἸεπιεπείης Ηοπλ]εβ ; 41} 

π686 δυϊδογίτϊεβ, γαησίησ ἔγοπι ἴῃς ῆγβὲ σεπέαγν ἴο {Π6 ἴογηιεγ μα] οὗ 
ἴδε {δίγά, ἀγα οἴζεη ροϊπεεά ἴο ἃ8 βῃονίηρ {πεῖν γεσοσηϊίοη οὗ οὖν 
Ἐρίβεϊς, Ῥεοδυβε πεν βῇον ἴῃς τηᾶγβ οἵ [8 ἰπῆμοησς ἀροη {Πεπὶ. 

Τῆς ροββιιΠγ οὗὐ βυοῦ ἱπάερίεάηεββ ἰδ ποὶ ἀεηϊεά, Ῥαΐ ἴῃ δα 
τη) οΥὙ οὗ οα868 ἰξ σαηποῖ Ὀ6 βαἰά {παξ [ἢ βἰπι]αγίεἰθβ φγους ἰξ ; ποῦ 
ἀο [86 Υ πεοαββαγν ργονε πε σαποηίοἰΐν, ἀηά 51}}} 1688 ἴῃ6 δι ϊ πογβῃϊρ 

οὗ ουαν Ἐρίδβεϊε, εβρεοίδ!ν 88 ἤοΐ ἰῃ οὔἣε βίωσίε ἱπβίδπος ἰβ ἴδε Ερίβεϊε 
τηεπεοηδα ὈΥ πᾶπηα ἰη ἴῃς δυξπογίείεβ πιεπείοπεά αρονα. Τῆς εαγίἰεβὲ 
τγίϊερ, 88 ἔα 88 8 Κηονγῆ, 0 γεΐεγβ ἴο ἴπΠ6 Ερίβιϊς ἀεβηϊξεῖν 88 
Βογίρζυγε, δὰ 8δ8 δανίηῷς Ὀεθὴ τ7γίξέεση Ὁγ ὅ8:. ϑαπιεβ, [8 Ογίρθεη 
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(ἀ. 254 Α.0.). Ηἰ58 ἐεβιεπιοην ἰβ 48 ἴοϊοννβ : [ἢ ἢἰβ σοπιπηεπίδγν οα 
δὲ. )ολη χῖχ. 6 ἢς γεΐεγβ ἴο ουγ Ερίβιϊα ἴῃ με ψογάβ,.., ὡς ἐν τῇ 

φερομένῃ ᾿Ιακώβου ἐπιστολῇ ἀνέγνωμεν, ἃ ρῇγαδβε ΜΟΙ ΟὈνί Οὐ βυσ- 
2ε8[8 ἀουδί 48 ἴο ἰἴ8 Δι ϊπογβαίΐρ, ἰΒουσἢ ἀρραγεηῖν [ἃ ἰἴ8Β αυοξεά 88 
ϑογίρξαγα. Οὐ πε οἵδεγ ῃαπά, ραββασεβ ἔγοπι ουν Ἐρίϑι16 ἀγα αυοϊοά 
8.8 ἴἢς ψογάβ οὐ ““δαπιεβ ἴῃς Αροβείε" οἡ αἱ ἰεαϑὲ θνε οσσδβίοῃβ ; δπά 

Ὀεδβίάεβ {πΐ8, ἰῆεγε ἂγὰ ἃ πυπιρογ οὗ οα868 ἴῃ ψῃϊςῇ ἀΐγεςξ αυοξαιίοηβ 

ἥγοηῃ ἰξ αγὸ οἰδαγίν τγεραγάεά 48 ϑογίρίαγσε. Τῆΐβ ἰβ, τηογθονεῦ, 
«ἀεβηίτεῖν δββεγίεἀ ἰῃ ἢἰβ Οοηρηπ. ἵπ Ἐῤ. αὐ Κορι., ἷν. 1, δῃηά ἴῃ 

Ἡοηι. ἱπ Γευ., ἰϊ. 4. Οπ ἔουγ οσσεβίοπβ ὅ8ῖ. δαπιεβ ἰβ8 πιεηξίοηεά ὈΥ 
ὭΔΠηΊΕ, ΟἿΟΕ 88 [δε “ Ὀγοίδεν οἵ ῃς [ογά ". Βαγίδεγ, φαοξαιίοηβ, ποῦ 

Οὐ ἰε88 αἰβεϊηςς, ἔγοηι οὖυὖῦγ Ερίβεϊς αὶ ἴουαηά ἰπ ἴῃς Οομϑέϊἐμέοηπες 
«4ῤοσίοϊϊοας ([οατἢ σεηξαγγ, ας σοπέαίηίηρ εαγ]ίεγ πιδϊογία!), απὰ ἴῃ 
[μασταηεία (α. 800 Α.0.). Τα πεχὲ ἱπηρογίδης σγίξεγ τῇο ρίνεβ ἀΐγεσς 
“νίάεηςε οἡ ἐς βυδήεςξ ἰ8 Βυβεδία8 (ο. 270-840 Α.0.). [π βρεαϊκίηρσ οὗ 

τῆς Οδίδοῖίο Ερίβεεβ, αηά δἔξενγ γεξεγγίης ἴο ἐπα πιαγέγγάοηι οὗ δδπιαβ 
τε Δαβί, Πα βαγ8: “Τῇῆε ἤγϑβεὲ οἵ ἔβε Ερίβε!εβ βίγιεά Οδεμοῖίς ἰ8 βαίά 

ἴο Ῥὲ δί8, Βαξ 1 τηαβῖ γεηιδγι [παι ἰξ ἰβ μΒεϊά ο Ἐς βρωγίουϑβ (νοθεύεται). 
Ὄγίδίη!υ ποῖ πιδην οἷά τυγίτογβ ἤανα πηεπιίοπθά ἱξ, ποῦ γεῖ ἴδε Ερίβει1ε 

οἱ δυάς, πῇ ίοῃ ἰ8 αἰ8ϑο οης οὗ δε Ερίβεϊεβ σδ!εά Οδίποιίσ. Βαΐ 
ὩΕνΟΓΈΠ 6.688 γα κὸν (ας ἔπ686 πᾶνε Ὀεαη ρυδ] οἷν αϑεά τἱξῇ τΠ6 τεβῖ 
ἴῃ πιοβϑὲ σμυγοῆοβ" (Η..Ε., ᾿1. 28). ΤΒεη, αϑφαίη, ἰηῃ ἐπαπιεγαιίησ {με [18 
οὗ Νεν Τεβιαπιεηξ ὈοοΙΒ (ΗΠ... 1, 25), ἢς 8408 : “ Διποης {πε σοηέγο- 
νεγίεά ὈΟΟΙ8 (ἀντιλεγόμενα), ψῃϊσἢ ἀγα πονογίμοῖαββ τὰ }}] που ἀπά 
τεοορηίβεά ὈΥ̓ ΠΊΔΩΥ (γνωρίμων ὅμως τοῖς πολλοῖς), νγὲ ο1188 ἴῃς Βρίβε] 6 
οἰγουϊαϊοά ἀπάεν ἐῃ6 δπιῈ οὗ ΔΦαπιθβ᾽. ἴη βρίϊε οἵ (8, πδονγανογ, 

Ἑαβεδίαβ ργεΐασεβ ἃ αυοϊδίίοη ἔγοηι ἰδς Ερίβεϊα (ν. 18) στὰ τῆς 
Μογάβ, λέγει γοῦν ὁ ἱερὸς ᾿Απόστολος ((0;»»:. ἱπ ῬΞ. 1.), ἀπά ἰαΐεγ 
Ὧῇ ἴῃ πα βάπιὲ σοῦ ἢς τγεΐεγβ ἰο δηοΐδεν ραββᾶσε ἔγοπι ἰῃἢς Ερίβεϊς 

(ν. 2) 48 ϑογίρξαγε (.. . τῆς γραφῆς λεγούσης. ....). Αἵ ἴδε βαᾶπ)ς {ἰπηε 
ἐς 1} θὲ νῖβε αοΐ ἴο Ὀυϊ4 ἴοο πιασῇ ἀροη ἴπεβς ἰδὲ ἔνο γεΐεγεηςαβ. 

ἴπ ἃ οαβ86 {πὸ Ἐπί8, σῆογα με τυίξερ πουἹά, 1 δηγιῃίης, Ὀε Ὀίαββεά 

Ἴη ἵανοιγ οὗ αϑογίδίησ Δροϑβίοϊς αὐεπογβαὶρ ἴο {πε Ερίβεϊς, ἃ ραβϑβϑαξε 

ΜὨϊοῃ σαβίβ ἀοαδὲ ἀροη ἰΐβ σεπαίπμοπαβϑβ ἰβ γα! ν τηογα σε ΠΥ 

«νίάεηςς ἴΒαη οπε ἰῃ ἐμε ορροΒβίξα ἀϊγεσξίοη ; τηογϑονεγ, ἃ Ὀοοῖς ψϊοἢ 

ψεηξ ΡΥ ἃ σογίαίῃ ἡδηῖς πιίσῃξ γε }] ῬῈ αυοίεά Ὀν Ευδβεδίαβ ἰη δοςοῦ- 
«ἄδπος ψ ἢ πα σοπιπιοη δοσεριαἰίοη, τψίτπους πἰβ δἀάϊησ, εδοἢ εἰπλα 
Ὧρδ πιεηκοησά ἰξ, ῃΐβ ἀοιδὲβ σοησογηίης ἔπε σογγασΐπεββ 88 ἴο [8 {{{Π6. 
ὕροι τς ψδοῖς, ἔα ενίάεησς οὗ Ευβερίαβ, ἐμουσῇ ἀποογίδίη, βεθη8 

ἴο ροίπξ ἴο οαν Βρίϑε!ε 48 Ὀείηξ φεπαίης ϑογίρίαγο, θαξ ποῖ 48 Ππανίησ 
Ὅδδη τυ7ίτέθη ὃν 8:. δαπιεβ. Ταῖΐβ ὑποεογίαίη ἐθβεϊπηοων ἰ8 τερεδίεά 
ὯΥ ὕεγοπὶα (Ὀογ ςο. 330-850 Α.0.), ψῆο δαᾶγβ ἰῃ ἠἷβ δὲ Μέγὶς 
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1Πμεῖν., ἰἰ.: “Φασοῦυβ ααἱ ἀρρεϊ δῖαν ἔγαϊεῦ ᾿οηλίηΐ . . . υηϑδῆλ 

ἰαπέυπι βογίρϑις ερἰβίοίαηπι, ᾳυᾶς ἄς βερίεπιὶ Οδίμοϊοΐβ εδέ, ᾳυδα εἴ 
ἶρβα δΡΌ αἱΐο ψυοάδηι βιὉ ποπ)ίηε 6}.8 οὐϊία αββογίζαγ, σεῖς ραυϊαξίπι 

τεπηρογε ργοσεάφηϊα ορεϊππογίς δαοϊογίτδέεηι (αυοϊεά δγ ὙΥ εβίοοί» 

Οαποη οὗ ἐπε Ν.Τ΄., ρ. 452); εἰβδενεγε, μόοσνανεγ, δεγοπια αυοΐεβ 

ἔγοτι ἴῃς Ερίδβε]ε 48 ἔγοπι ϑογίρξαγε. Τῇΐβ ενίάδηςο, {πεγεΐογε, γυῃβ. 
οὔ βοπιονῆδε δα βαπία [ἴη68 88 ἐμαΐ οὗ Βυβεορίιβ; δηάὰ ψδδη ἰξ ἰ8. 

τεπιθηρεγεά παῖ (Π686 ἔνο ψεζεγβ βίδηά ουἕ 88 ἴῃς ἵνο σγεδίαϑε 

δυϊπονίεῖεβ οὗ δηείψαϊεν οα ἐπε βυδήεςξ οὗ ἔῃ Οδηοη, ἰξ πγα8ὲ Ὀε σοη- 
οεὐἀεά ἐδαὶ δεῖν νυἱζηθ88 ουσῆξ αἰπιοβί ἴο Ὀε γεραγάςά 848 Βπαί. [ἐ ἰβ. 
ψ γἢ γαοδ! τς {Παΐ γεσοπεῖν Φεγοπηςθ᾽ Β σέαέν5 88 ἃ γε 4016 πίτηεββ Π88. 
Ῥεδη σγεδῖν βιγεησίδεηεξά ὈΥ ἴῃς ἀΐβοονεγν οὗ ἃ σοβρεῖ-ἔγασπιεης 

νὨΐςῇῃ ἰη τπε ΜΙ5. ἰη ψῃϊοἢ ἰς ἢδ8 Ῥδβη ἀϊβοονεγεά ἴογπιβ ἃ ραγί οὗ [86 
Ιμοῆρον Ἐπάϊηρς οὗ ἐπε σδποηΐοαί Οοβρεὶ οὗ 8ι. Μἴαγι. “ννυϊίησς 
Ὁραΐηδὲ ἐπε Ῥεϊαφσίαηβ ἰη 415-416 ((. Ῥεΐαρ., ἰϊ. 15), δεγοπις αυοῖεά. 
ἃ ραββασε ψῇῃϊοῃ “ἴῃ 8βοπια σορίεβ [οὗ ἐπε [αἰτίη Οο8ρε}8) ἀπά εβρεςί- 
ΔΙΙγ ἰη Οτεοῖς σοάϊοαϑ᾽ ἕο]! ονγεά ἱπιπηεάϊαἰεῖν δες 8ι. Μίαγκ χνί. 14. 
[1π6 ψογάβ γε ἔπδη σίνεη); δι μεγίο Φεγοπμε᾽β βιδιθγιεηξ ἢδ8 θεὼ 
φηζγεῖν τ πουΐ βαρροτγῖ; πον δἵ ἰεησίῃ ἰξ πα8 Ὀδεη γεοονεγεά ἰη τῆς 

Οστγεεκ.... .32. Τῆγες οἵμογ ἔδοξβ οὗ ἱπιρογίδησθ πιαβὲ θὲ γεοογάθά, 
τεφαγάϊησς ἴπ6 εχίεγηαὶ ἀαία ἃ8 ἴο δυϊμβογβῃίρ; ἔπεα σοποογῃ ἴἢ6 
ααεβίίοη οὗ σαποηίοἰέγ, ἀπά ἐπεγείογε ἱπάϊγεσεϊν ἔμαξ οὗ δυξδογβῃίρ.. 
Τῆς Μυτγαιογίδη Βγασπιεηΐ, πῃ ο ἢ “πᾶν ὃς τεφαγάεά οα ἴδε ψδοία. 
88 ἃ ΒυπηπηαΓΥ ΟὗἨ ἴῃς ορίηίοη οὗ ἴῃς ΝΥεβίεγῃη Οδυγοῇ οη ἴδ σδηοη 
ΒΒΟΓΕΙ͂ν αἴτεγ ἐπα πιίἀά]ε οὗ ἐπε βεσοπά σεπίυγυ " (ν εβίοοτξ, οῤ. οξ,,. 
Ρ. 212), οηχἱξβ 5έ. ϑανιες ἴῃ ἰξβ ἰδὲ οἵ σαηοηΐοαὶ νυγιεἶἰπσβ. ϑεσοπάϊν, 
ουὖν Ερίϑε!ε ἰ8 ποῖ ἱποϊυἀεά ἴῃ ἔπε ϑυυγίας νεγβίοη οὗ ἴῃς Ν. Τὶ Ὀγουρῆξ. 
ἴο δε ϑυγίδη Οδυγοῦ Ὀγ Ῥαϊᾶξ, δίβῃορ οἵ Εάδβββα, δὲ δε Ῥερίπηΐησ, 
οὗ τῆς τπὶγά σεπζυγν ; “τς Οαΐμοίϊο ἘῤίΞκέϊες ἀρὰ ἴπε “44ῤοοαϊγῥ5ε- 
ἰογηγχεά ωο ραγῖ οἵ πε οἷά ϑυγίας νεγβίοω. ἴω {πε Ῥεβδίϊζία {Π|8 ἀδἔδος 
͵ἰ ραγε αν βαρρίεά ὉῪ ἃ ἰγαηϑίαϊίοη οὗ ϑατηεβ, 1 Ρεΐεγ απά 1 Φοδη, 

ἴῃ ασγεεηθηὶ τί τΠῃ6 ἀϑαρα οὗ Απίίοοῃ δβ γεργεβεηΐεά ὃν Οἴτυ-. 
βοβίοηι" (Βαυγκίες ἴῃ Ἐπογοὶ. Βὲδὶ, ἵν. οοἱ. 5004) ; τοί. Βυαγκίες χυοΐεβ. 
Ααάαὶϊ, 46: “Τα [δ΄ δηά ἴῃς Ῥγορπεῖβ δπά ἴδε Οοβρεὶ.... δηά 

τῆς Ερίβεῖεβ οὗ Ῥαμὶ. .. δηά πε Αςΐβ οὗ δε Τεῖνε Αροϑβεε8--- 
ἴδαβε νυϊτίησβ βἢ]} γε γεδά ἴω ἔπε Οπαγοῆεβ οὗ ΟἩγίβε, απὰ Ὀεβίάεβ. 
τῃε8ε γε 588}} γεδὰ ποιῃίησ εἶβε ᾿᾿; δαηά δάάβ, “ Νείζπεγ ἰῃ Αρῃγαδίδβ. 

Ὧογ ἰῃ {88 ρεηυίης ψογῖβ οὗ Ερῃγαίηι αγὲ ἔδεγε δὴν αυοΐαςίοηβ ἔγοπι 
τὰς Δροσαῖγρβε οὐ [Ὡς Οδίδμοϊίο Ερίβεϊεβ." Απά εδίγαάϊν, οαν Ερίϑβεϊε. 

18εε ἴδε Βἰδίίοαὶ γον! ἃ, Ῥῃ. 138 Ε΄. (1008). 

3 ϑινείε ἴῃ ἴς Οκμαγάδαη, τϑὲ Αρτγί!, σροϑ; βεὲ αἷδο ϑινεῖε, Ζευεὶ πεμε Ευαηρεϊεη-- 

ἡναρνιεκίε, Ῥ. ο (1008); ἀτεβοτγ, θας γεεν-ορίοη, ΡὈ. 25 Ε. (ι0ο08). 
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ἄοε8 ποῖ ἤφυγε ἰπ ἐπα “ ΟΠεεηπαηὶ [,8ε ᾿΄,., Τῆς ἤγβὲ εἶπα ἐμαξ {πα 
Ερίδεϊα ἀρρεᾶγβ ἴο πᾶνε δε οὔ! γεσορηίβεα 48 σαποηίςαὶ γγὰ8 δἱ 
ἕλε σουης!! οὗ Οαγέμαρε 397 Α.0.1 

ΤΒε Ὀαΐαπος οὗ ἴῃς Ὠἰβίογίοαι ενίάθησς οὗ με βγβὲ ἔῆγεθ δηά ἃ 
8.41} σοπευγίεβ ἰ8 τμ8 ἀἰδείποιςν αραϊπβε 88. απιεβ μανίησς Ῥεδη {δ 
δΔυῖδον οὗ τηΐ8 Ερίβεῖα, 1 τὰ Παά εχίεγηδὶ ενίάθησε δίομα ἔο σὸ 
ἀροη ψὰ βου! αββυγεάϊν Ὀ6 σοπΊρεϊεα ἴο ἔο!]ον πνβαξ βεαπλ8 ἴο 
ὕανα Ὅδεη (ἢ ορίηίοη οὗ Οτίζεη, Εμβεδίιβ, ἀπά ϑεγοηιε ; ἰΒαξ ἰ8 ἴο 
ΒΑΥ ἴῃδῖ, ἢ }16 οὐ ἴπ6 ψοῖς γεραγάϊησς ἴῃς Ερίβεϊα 88 σαποηίοβὶ, ἰξ 
ἐδ ἀϊῆσυϊε ἴο Ρεϊΐενε ἰδὲ 58. δδπηεβ σϑδ βανα Ῥεεη ἴδε δυΐπογ. 

1Ὲ τδε Βρίβεία νγαὰ8 συγίζζεη ὃ. 81. Φαπ168, ἰξ ἰβ αἰγηοβὲ απίνεγβα! νυ 
ϑιαπίεά τῃδξ ἰξ πιαβὲ ἤανε Ὀεεη ἐς 81. δαδπηθβ ΠΟ ργεβίἀδὰ δὲ ἴδε 
Φουηο!! οὗ δεγυβαίεπι.---- 9 ἀπ|6ὲ8 ἐπε [ογά᾿8 Ὀγοῖδογ"-- το ψὰ8 Πα 
δΔαΐδον (866 ὃ 2 δεΐον), ἴῃς οἰαἰπ18 οὗ δὴν οἵπενγ οὗ τπ]8 παπια Ῥείη 
{00 ἱποοηϑίἀογαδ!α ἴο Ῥὰ βεγίουϑίυ πουρδὲ οὖ; θᾳξ ἴῃ τΠΐβ σαβ86 ἰξ 
ἰ58 ἀ!ῆσα!ς ἴο δοοοαηξ ἔογ ἴῃς ἕαοϊ δαὶ ἀοαδὲ ψγᾶ8 ἔπγοση ἀροῦ δα 

οδποηίϊοίὙ οὗ πε Ερίβε]ε ἔογ 80 ἰοηζ, δπά 81] τηογε αἰ ῆσαϊε ἰ8 ἰξ ἴο 
δοοοιηξ ἴον ἔῃε ἕδος ἐπαξ ἔβα παπια οὗ 81. δπιεβ ψα8 ποῖ σοηπεςοίοά 
στ ἰτ ἔγοηι τὰ 6 Ὀερίπηίησ. Τῆς ροϑίείοη οὗ αὐϊπογίεν ψίοῃ ἐδα 

Αροϑῖ[6 Πμεϊά ἰῃ ἐπε δαγὶν Οπαγοῦῆ (Αςἰβ χίΐ. 17; Οαἱ. ἱ. 18, 19), ἐδα 
ἱπιρογίαπε ἕδος οὗ δἰβ μανίην αἰγεδάν ἰηβρίγεά δὴ Ερίβεϊς (Αςΐβ χν. 
19, 20), αηά {πς6 ἐγδαϊείοπβ σοποεγηίης Ὠἰπὶ ἰῃ ἰδΐεγ {ἰπιε8 (866 
Φοβερδυβ, 4 πᾳ. χχ, ἰχ. 1; Βυδεδίαβ, Η.Ε. 11, 28), 411 Ιεδλά ἴο δε 

βυρροϑίτίοη μας ἰξ τε Ερίϑιῖα παά γεα!ν ὕεεπ τυ7γίϊεη Ὁ Ἀἰπὶ 
ἰε νουἹά μανα Ὀεδδη δοσερίεα 88 σεπαίπε ἃπὰ σαποηίΐςα! ἔγοπι πα 
βγβί, ἰῇ σῆς σα86 δα ἀουδίξα! ἐχργεβϑίοαβ οὗ Οτίσεη, Ευβεδίαβ, 
δηά Ψεγοπια, δηά {π6 δάνεγβε ἰεϑεϊπιοην οὗ δε Οἱά ϑυγίας Νεγβίοῃ 
ϑηά {πες Μιυγαϊογίδη Βγαρσιηεηΐ νου ἢανα Ὀεδη ἱπιροββίδα. 

Οη {δε οἴπεν μαηά, ἰξ πχυβὲ 6 δἰϊονγεά ἐμαὶ ἔβογα ἀγα βίγοης 
α ῥγἱογὶ αὐρατηδηῖβ ἰῃ ἕανουν οὗ 88. δαπηθβ᾽ δαϊβογβῃίρ. Τῆς ροϑίξίοη 

διε!ά ὃν Πίηι ἰῇ ἔπε δαγῖν ΟΠαγοῇ σοπιρεῖβ οπς ἴο ἐχρεοξ νυγίεἰησβ ἔγοπι 
ἴηι ; [Ὡς δεδά οὗ {πε τηοΐϊδεγ- ΟΠ αγοῦ οὗ ΟΠγβεεηάοπι ψουϊά, οὗ 41] 

Ρεορίθ, Ὅς {π6 πιοϑὲ οὐνίουβ οὔθ ἔγοπι σψῇοπι οὔς ψουϊά ἰοοῖς ἴογ 

φοπηπχιηϊςδίίοηβ οὗ οπα Κίηά οὐ ἀποίμεῦ ἴο ἀδιρῃίεγ- σπαγοῆαβ. 811) 
ἰοῦ ψί τη τς παίαγαὶ ογάογ οὗ ἐπίησβ ψουἹὰ ΡῈ δὴ Ερίβεϊς οὗ ἃ 
ϑεηεγαὶ ομαγαςοῖεγ---ϑοπχεϊῃίησ ἰη ἐπα ἔογηι οὗ αἢ ἐπογο ἰςαἱ---οὐἀγαββεά 

ὯὩοῖ ἴο Δην ραγιἰσυΐαγ 'οσα! Ομυγοῖ, θαζ ἴο ἴῃς τψμοἱ]ς Ὀοάγ οὗ Ὀρ]ίανεγβ ; 

{πε ἴδος ἐμαξ ἐμϊ8 οπς ἰβ αὐ άγεββεά ἕο πε Ῥ βρεγϑίοη οὐἱΪγυ βίγεησίῃεηβϑ 

ἐῃε αγριπιεηΐῖ, Ὀδσοαιβε, ἰῃ με δαγίϊθδὲ ἄαγβ, ἢ6 πυςσίευβ οὗ {6 

11 ννὰ8 δῖ8ο δοοδρίεὰ Ὁγ ἴῃς βοπιεννῆδε βαγῖϊεσ Ὀὰς τι οἢ [688 ἱτηροτίδης Οουηῃοὶ! οὗ 

Σιλοάϊοεα, δῦουξ 363 Α.Ὁ. 
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ΟΠ ρίβείαη σοηρτερβίίοηβ 88 Τογηχεά Ὀγ ἴποβε ῆο ψαγὰ Φενγβ ὈΥ γδςα. 

ϑεοοπαϊΐν, ἴδετε [8 ἴῃς δηδίοσυν οὗ ἔπε Ἐρίβεϊε ἰμβρίγεά Ὀγ Πίπι δὲ {π 6 
Οουποῖ! οὗ δεγυβαίεπι ; πὶ8 ἔασξ ργονεβ ἔπδὲ ἴῃς Αροβέίες γεσορηϊβεά 

'ξ τὸ θὲ νι Πἰβ ργονίποε ἴο ἱπβρίγε---ἰβ ποίην πηογε---οπηπιαηίοα- 
τίοῃϑβ ἴο ἀϊδέαπε ΟΠυγοἢεβ ; Ἐπ|8 ραγιίσαϊαγ ερίβϑι]16 τνὰ8 δάάγεββεά ἴο 

Οεπί!ε8, σμοβε σοπνογβίοη ἰἴΔὉ τηογα ραγι συ ανῖν πίη της ργονίπος 
οἵ ὅι:. Ρϑαυ!, τὰς πιογα γεδβοω, ἐπεγεΐογε, ἰπαξ Δεν δα σοηνεγίβ δῃου 

αἰδο θὲ ψγίζζεη ἴο ὃν {πε Πεδά οὗ ἴῆς ΟΠυγοῦ οὗ Φεγυβαίεπι, [ῃς οἷν 
ψὨίοἢ ἴπεβε δά αἰνναυβ Ιοοκεά ἀροη 88 {πεὶνγ “ Μοΐδογ"". Απά ἴδθη, 

ταϊγαϊν, αἰμουφσῇ, 48 ψὲ ἢανε αἰγεδάν βεεϑη, [ἢ δαγίν ραϊγβεϊς δνίάθησς 
8 ποῖ ἴῃ ἕανουγ οὗ 81. Φαπιεβϑ᾽ δι πογβῃϊρ, να γε θοιπά ἴο γεσορηΐβε 
ἴδε ἔδλοξ δαῖ ἔπεγε τνὰβ ἃ ἰγϑάϊτίοη ἃ5 δαγίν 48 πε Ὀερίπηίης οὗ {πε 

τίνα σεπίωγν ψὨϊοἢ Ὀγουσῃὶ πε παπὶς οὗ 8:. απιεβ ἰηῖο σοπηδχίοῃ 
στ τη 8 Ἐρίβεε. 

[ε 18 ἔαΠ|ν γεα! βεά---ηά ἐῆς ροϊηΐ πεεάβ δπιρῆδβίβ----ἰῃδὶ πεῖν 
Δγραπγχεηΐβ οδῃ ας δά ἀυςεά ἀραίπδι ὈοΓΏ βεῖβ οὗ σοηβίἀεγαιίοηβ πιεῆ- 

τἰοπεά αδονε; ἰξ ἰ8β 71.8ὲ ἔς πιοϑὲ ρεγρίεχίης τπίηρ γεραγάϊησ τ ]8. 
Ἐρίξβεϊε ἐπαὲ ψ ῃεῖδεγ δη βαγὶν οὐ ἃ ἰαΐε ἀδΐε ὃς σοηϊεηάεα ἔογ, νδεῖμεγ 

τῆς δυζπογβῆὶρ οὗ 81. δαπιθβ ὃς ἰπβίβίεα οχ, ογ ἰῃδί οὗ βοπγς οἴδθοϑγ, 

αηκηονη, τγίξεγ, πὸ οοποϊμεῖυε ἀτρατηεπξ οδη ΡῈ ρΡαξ ἴογεβ οη εἰϊπεσ 
βἷάς ; ηοϊῃίης πδ8 γεῖ θεδη βαϊά οἡ εἰἴπεγ 8ἰ4ἀε ψῃϊσἢ ἢδ8 ἴογοεά οοη- 

νἱςξίοη οα ἔπε οἴπεν. [{ πχαδὲ θὲ αἱ] οννεά, ξαγίπεγ, ἐμδξ τῆς οδ)]εςξϊοπϑ, 

ταϊβεά δραίπβὲ ἴῃς σοπέεπίίοηβ οὐ εἰΐπεγ βἰάς γε, ἰῇ αἰπιοβὶ Ἔνεγν 
ἰπβέδηςς, βίγοης, δῃά ἂγὲ ποῖ ἴο Ὀε Ὀγυβῃεά δϑίάε οὔμαπά. ὅοη- 
βἰἀεγαιίοηβ οὗ βραςς ἰογδίἀ Ἔνε δῆ δπιυπιεγαίίοη οὗ ἴπῈ πιο αγρα- 
τηδηΐβ ψῃϊοἢ ἀγα ἀγρεά οὐ εἰϊδεγ βἰάς, γεοουγβε πηαβὲ Ὀς Πδά ἴο ἔπε 

τπιογε σομῃργεῃεηϑίνε Οοπηπγεδηίϊαγίεβ ἕογ (88; Ὀαὲ τἢε ἤδοξ ἰ8 σεγέδίηἱν 
ποιονόγίῃν ἰδαῖ, ἢο τηδξζεγ ποῦν βίγοης ἴῃ6 ἀγραπιοηΐβ ραυΐ ογἢ οὐ 

εἰζπογ βἰάς, νϑ!! ἃ οὐ] οϊίοηΒ σα Σὲ υγρεά ἀραϊηδί οπς δηά 4]] ; εἰΐπεγ 

Ῥοβίείοη ἕαίζαπ ᾧρ 866 Π18 80 βίγοης ἔγοπΊ οπα ροϊπί οὗ νίενν, ἀπά ἰβ γεΐ 
80 ψεαρϊκεποά ἔγοπι ἀποΐπεγ ροϊπε οὗ νίαν. Τῆς οπς ροβίτίνε σοηοίυ- 
βίοη ἴο Ῥε ἀγανχζῃ ἔγοηι [8 86 6Π18 ἴο Ὀς ἐξ ραγδάοχίοδὶ οὔς δαί θοΐϊἢ 
8τῈ τίρδε ; {παι ἰβ ἴο 88 Ὺ, πδξ δὴ Ἐρίβι1ε, ψῃ σῇ ἰβ επιροαάϊεά ἴῃ οὖν 
Ργεβεηΐ οὔθ, ννὰβ ογί σία! ν πυγίζεπ Ὁ. 81. Φἀπ|ε8, δηὰά παῖ ἴο ἰξ νεγε 

δάάεά βυρβεαυδηῖν οἵδογ εἰεπιεηῖβ. ΤῊΪΒ 18 ἃ ργοσεάιγε ψῃϊσῃ σου 

ες ρΡδγδ! Ιεθ ὈγῪ οἵπεσ ἜἘχαπΊρεβ, βρυγίουβ δά αϊτοἢ8 πιδάς ἴο δυΐῃεη- 

εἰς ἀοσυπιεηΐδβ, ἰπ ρεγίεοξ σοοά ἕαϊξῃ, θείης ποῖ ἀπκηονη---ἐρ., ἐπα 

Ιμοηρον Ἐπάϊΐηρ οὔ 81. Ματγίκ᾽᾿ β Θοβρεῖ. γοοῦ ἴογ ἐῃΐβ σοπξεηξίοη ἰβ δ5 
{π|||6 ἑογ: ποοπηίησ 88 ἴογ {πε ναγίουβϑ οἴπεῦ ἐπδογίεβ ἐδδὲ ἢδνα θοῦ 

βυρρεβίεά, θαξ [ἃ ψου]ά δὲ Ιεαβϑὲ δοοουηΐ ἴον ἴῃς σοηβιίοζίης ενϊάεησε 
οὗ Οτεΐψεη, Ευβερίιβ δηά Δεγοηιε ; δηά ψῆεη νὰ σοτης ἴο ἀεα] ψ ἢ 
δε ἱπέεγηδὶ ἐνίάεησς οὗ τἢς Ἐρίδβεϊε, ἰξ ψν}} Ὅς βεεη ἴο δοσοιμηξ ἴογ 
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πιογα ἴδῃ οης ρεγρίεχίησ ἔεαΐαγα [{|8 δἱ Ῥεϑῖ ἃ γαμέε ἀὲ »εΐδμχ δῃὰ, 
ἴον πε ργεβεηΐξ, ἄοεβ ποῖ ργοΐεβϑβ ἴο δε δηγίῃίης πιογε. 

ἢ 2. 7πίεγμαὶ Παία.---ΤῊς πγίτεγ οὗ ἴῃς Ἐρίβεῖε οδ 8 ἢἰπη86 1 Φδπιεβ, 
Δηά ἰῃ δαἀάγεββίης ἴῃς “ ἐψεῖνε ἐγίρεβ οὗ ἴῃς Ὀἰβρεγβίοη " βῇοννβ ἢίηι- 
8617 το δᾶνε βεδη ἃ πιδῃ οὗ πηογε ἔπδη ογάϊπαγυ δυαϊῃπογίεγ. Ασοογαΐης 
ἴο ἴδε ενίάεησε οὗ ἔδεα Νεὲν Τεβίαπιεπέ, ἔπεσε 88 Οὔἱν οἱδὰ ΦβπιεῈ8 
ΨΏΟ οσσυρίεά ἃ ροβίκίοη οὗ δυϊπογίεν βασῇ 848 ἰβ ἱπηρ! εὐ ἴῃ (δ ῖ8 

Ἐρίβε!α, παπιοῖγ, “"ὕδιεβ, ἰῆς 1,ογά᾽β Ὀγοῖπογ᾽" ; τῆ ἰη Οδ!. ἰ. 

18, 19, 8ὲ. Ῥαὰ! [6118 οὗ ον δξζεγ ἔς ἤγεα γεαγϑ᾽ γειγεπιεηξ 

ψῇϊοῇ [ο!]οννοά δἴξον ἢἰ8 σοηνεγβίοη, ἢ ψεηΐξ δπά βὰν ϑὅι. Ρεῖογ 

δὰ “δαπηθβ ἔῃε [μογ 8 Ὀγοΐδπεν"᾿ ; ἰῃ Αςΐβ χίὶ. 17 νὰ γεδά τἢδϊ 

σι ἤθη 8:1. Ρεῖεγ δά Ὀεδεη γεϊεαβεά ἔγοτῃ ργίβοη ἢδ βαἰά ἴο ἢἰ8 ἔγίεη 8: 

“Τεῖ! τθεβα τπίησβ ἀπίο 9απιεβ, ἀπά το ἐπε Ὀγεϊῆγε ᾿᾿ ; αραίη, ἰῃ 

Οαὶ. 11. 9 8ι:. Ῥαυ! γεσουπίβ δε δοϊίοη οἵ “σδηιεβ8, αηὰ Οερῆδβ, 

δηά ὕοδη, νῇο Ψψεγα γτεραϊεά ἴο Ῥε ρΙΠΠ|γΒ,᾿ ἀηὰ ψνῆο, οὐ βεείης μδξ 
ὅταςος δαά δε σίνεη ἴο Ὠίηι, οἴετγεά ἴο Πἰπὶ ἀπά Βαγηδρδβ ἔπε γίσῃε 
Βαηά οὗ [ε]]οννβῆϊρ, “τπδὲ ννὲ ββου]ά σοὸ αηἴο ἴῃς Οεπε!εβ, δηά πον 
απῖο ἔπε οἰγουπιοίδίοη "᾿; δηά ἐαγίπεν, ἰῃ ἔπε βαπηθ ραββαζε, νεγ. 12, 

ἴῃς τηεηείοη οὗ σεγίδίῃ τηδη “" ψ8Ο σδπΊε ἔγοπι 4 π168 " τηλγ 8 δἰπΊ οὐξ 

88 ἃ ἰεαάεγ. Τῆεη, ἀπά ρεγῆδρβ πιοβὲ ἱπιρογίδηϊς οὗ α]1, ἔπεγα 18 τῆς 
δοσουπέ ἰη Αςίβ χν. 4-29 οὗ ες σουης! δὲ Φογυβαίθηι, δ πψῆ οι ἐπα 

Ιεδάϊης ραγί ἰ8 ἰάθη Ὁ. 85.. δαπιεβ.: Οὔοα πιοσγα, ἰπ Αςῖβ χχί. 18 ἐδδ 
Ροϑβιξίοῃ οἵ ἱπιρογίδησε ψῇῃϊοῃ 8... Φαπηεβ οσσυρίεα 5 αραΐὶπ οἰεαῦν 
Βεδῶ ἰπ ἐμαὶ ψῆεη 8.1. Ρδὰὶ δηά ἢἰβ Ἴσοπηρδηίοηβ ἢδά γεϊζυγηεά ἴὸ 

Φαγαβαίεπι αἴζεγ ἐπεὶγ πβϑίοπαγυ ᾿ούγηου ἴδον ψεγε Βγϑῖ γεοείνεά, 
ΔρΡΡΑΓΘΠΕΓΥ ἰπίογπιαιν, ὈΥῪ ἐπε Ὀγεϊῆγεη, δπηά θα οἡ δα [Ο]]ον πα 

ἄδν “ἴον ψεηξ απηἴο δαπΊε8, δηά 411 ἴδε εἰάδγβ ψεγε ργεβϑεης᾽᾿ ; [π686 
ψΜογάβ ρ᾽αίην ἱπιρὶγ βοπιθιπίης ἰπ ἴῃς ἡδΐωγτε οὗ δη οὔῆοίαϊ, Ἰογπιαϊ 

τεσεριίοη. [,Δ8{{γ,), ἰπ 1 Οογ. χν. 7, 81. αυ! βρεδῖβ οὗ ἴῃς βρεοίαὶ 
δρρεάγδαηςε οὗ οὖν [,ογά αἴζεγ Ηἰ8 γεβαγγεσζίοῃ ἴο 8:. ϑαπιεβ. [ἰ ἰβ 
ςσογίαίηϊν ψογίῃ ραγιϊςσαΐαν ποέξίος μας ἀπιοης ἔΠπ686 γεΐεγεηςσαβ ἴο 8. 

ϑατηεβ ἐπε τηοβὲ ἱπηρογίδπε ἀγα βυρρίἰεά ἀϊγεςςν οὐ ἱπάϊγασεν Ὀγ ὅ8ι. 
Ῥααϊ ; ἐπι18 ἕλος βῃουϊά οὗ ἰξβε! θὲ βυϑοίεηξ ἴο δῆον ἔπ ἱπηργοῦδὈ ΠΥ 

οὗ Δῃγ σοηϑβοίοιιβ αηΐαροηίβηι Ὀεῖψεεη ἔπε τεδοπίηρ οη {ἢς βυδ]εςξ οὗ 
ἕαϊἢ δηά ψόογκβ ἃ8 σοπίαίηθαά γεβρεοζίνεϊν ἰὰ ἴῃς Ῥααυϊΐπε Ἐρίβε!εβ 
δηά ἐπαῖ οὗ 51. δαπιε8---ββιαπίηρ ἴῃ ἰαϊίεν ἴο Ὀε διζπεηςίς. Δὲ ΑἹ] 

ἐνεηίβ, ες ἰεδάϊης ροβίζίοη ἢε]ά Ὁν 8:1. δπιεβ ψῃϊοἢ [686 ραβϑαζθβ 

τανθδῖὶ, τηϑκαβ ἰξ ἰπ {πε Πίσῃεβὲ ἄσσγεα ργοῦδθίς ἔμπας ἐπα Φαπηε8 πηεη- 
τἰοηεά ἴῃ δε ορεηίηρς νεγβὲ οὗ ουὖῦ Ερίβείε ἰ8β ἴο θ6 ἰάεπεθβεά νἱτα 

“«Φαπιεβ πε [μογά᾿ 5 Ὀγοίδεγ ᾽᾽, 

1 Νοῖς Βον δἰ νεσὺ Ψψογάβ ἴῃ Ας(β χν. 20 ᾶσε ἱποογρογδιεὰ ἴῃ {πε Ἰεϊίεσ νοι 88 

Ββεηΐϊ (νεσβε 20). 
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Τῇς ποχέ ροίηξ ἰη δε ἱπξογηδὶ ονίάεπος ἴο ἐπιρῃαβίβε ἰβ [ἢ βἰηι- 
ἰαγτὶγ ἴο Ὀὲ οὐβεγνεά Ὀεΐχεθη ἐπς ἰεϊίεσ ἱπβρίγεά ὃν ὅϑ:. δαπιεβ, 
τορεῖδεν πίε δίβ βρεεςδ, δὲ ἔπε σουηοίὶ! οἵ Φεγαδβαίεπι), δά σεγίαίῃ 
Ραγίβ οὗ ἐῃς Βρίβεϊς πο θεαγβ ἢἷ8 παπθ. Τῆς πιοβίὶ ἱπιρογίαηϊς οἵ 
ἴδεδβε γε 88 ἴο ον :-- 

(..) Τα βαϊυξαξίοη, χαίρειν, Αςΐβ χν. 23, 48. ἱ. 1; ἘΠ18 ἔογιι ἰ8 
ἔουπά εἰβενῆογε ἰη πα Νὸν Ταβίαπιεηξ ΟἿΪγ ἰῃ Αοίβ χχὶϊὶ. 26. 

((1.) Τῆς νογάβ, τὸ καλὸν ὄνομα τὸ ἐπικληθὲν ἐφ᾽ ὑμᾶς, ἰη 048. ἰΐ. 7, 

ψὨϊοῆ σδη ΟὨΪΥ δὲ ραγβ!!εἰςά ἴθ ἔς Νεὲν Τεβίαπιεης Ὁ. ἔμοβε ἰῃ Δοῖβ 
χνυ. 17: ἐφ᾽ οὖς ἐπικέκληται τὸ ὄνομα μου ἐπ᾽ αὐτούς. 

(ι11.) Τα οσσυγγεηοα οὗ ἔπε ψογά ὄνομα ἰῃ ἃ ϑρεοία !ν ργερηδηῖ 
86η86, 048. ἰϊ. 7, ν. 10, 14, αηά Αοἰβ χν. 14, 26; {ῃϊ8 ἰ8 ηοἱ αδεά εἶβε- 

ψὮογα ἴῃ ἐπε Νὰ Ταβίδηχεηξ ἰῃ ααἰΐα ἴῆ6 βαπΊ6 86 η8βα. 
(1ν.) Τῆς ροϊηξοά ΑἹ] βίοηβ ἴο {πε ΟἹά Τεβίαπιεηξ, νψ βοῇ τα 

οδαγαςξογίβείς οἵ 8:1. Φαπιθβ᾽ βρεθῇ, υἱξ., Αοΐβ χν. 14, 16.-.18, 21, 

8180 ρίαν δῇ ἱπιρογίδηξ ραγὲ ἰη ἴῃς Ερίδβεϊε, ογ δὲ ἰεδαϑὲ ἴῃ σεγίδίη ραγίβ 
οὗ ἴξ. 

(ν.) Τῆς αδεςείοπαία ἴεγπὶ ἀδελφός, ψΠοἢ οὐσυγβ 80 οἴζεη ἰῃ ἴδ 
Ερίδβεϊε (ἰ. 2, 9, 16, 19 ; ἰΪ. 5, 15; {{|. 1; ἰν. 11; ν. 7, 9, 10, 12, 19), ἰ8 
αἶβδο ἴουηά ἰῃ Αοίβ χν. 18, 28 ; δβρεοίβ ἢν ποιίσεδρία ἰ8 ἐῃς νεγθαί 
ἰάδηείεν Ὀεΐνγεθη ὅ48. ἰϊ, 5, ἀκούσατε ἀδελφοί μου, αηά Αςἴβ χν. 18, 

ἄνδρες ἀδελφοὶ ἀκούσατέ μου. 
(νἰ.) Οἰδογ νϑρραὶ οοἰησίάδησεβ γε : ἐπισκέπτεσθαι, 48. ἱ. 27, ΑοξΒ 

χν. 14; τηρεῖν Δηά διατηρεῖν, 088. ἰ. 27, Αοΐβ χν. 29; ἐπιστρέφειν, 48. 

νυ. 19, 20, Αοΐξβ χν. 19; ἀγαπητός, 048. ἱ. 16, 19, ἰἴ, 6, Αςΐβ χν. 25. ἴη 

Βοηιὰ οὗ 686 οα868 ἴοο πιο δίγεββ πιυδὲ ἤοΐ Ὅς ἰαίά ἀροῦ ἴδε 

δἰπιατγίεἰεβ ; θα 1 ἰ8 σογέαίην βεγικίησ δαὶ ἴῃ ἐῆς γδίμεγ γεβιγίςιεά 
βοορε ψϑΐοι ἴῃς βῃογί ραββαϑε ἰῃ Αοσίβ οὔξεγβ ἴμεγε βῃοιϊά, πενεγίδε- 
1ε88, ῬῈ 80 τηδῃν ροϊηξβ οὗ βίη τίν τυ ρογείοηβ οὗ ῃς Ερίδβεῖε. ΤΣ 
ἔαςξ αἰπιοβέ σοπιρεΐβ (8 ἴο γεοοφηΐβε ἔπ 8βδπΊε πιϊπα δ νοῦς ἰῃ δδοῦ, 
Ἐδουσῇ 18 ἄοεβ ἤοὲ πεοαβϑαγιν ἀρρὶγ ἰο πε ψῇοΐε οὗ με Ερίϑβε!ς 
βογίθεά ἐο 81. Φαπιεβ. 

Ευγίδοῦ ἱπίδγηδὶ ενίάθηος 88 ἴο δυϊπογϑηΐρ ἰδ αὔογάδά ὃν ἱπάϊςα- 
εἰοηβ πψῇῃϊοῇ ροΐηπξ ἴο 6 ψγίξεγ 48 μανίης ὕὈδθεὴ ἃ δεν. Απά ἴδε ἢγβε 
Ροίηξ ἐπαῖ βέγι κεβ οὔς ἤεγὰ ἰβ ἴῃς σορίουβ α8εὲ οὗ ἴῃς ΟΟΤ. πῆς ἰ8 
οδαγδοίογίβεις οὗ 6 ψυτίϊεγ. Τεγα ἀγα, ἰξ ἰ8 ἔγαθ, οἠἱν ἔνε ἀἀἱγεοί 

γερραὶ ᾳυοίξαςίοηβ, υἱζ., ἱ. 11 ἔγοπι 188. χὶ. 7; ἰΐ. 8 ἔγοπι ἴμεν. χίχ. 18 ; 

ἰϊ. 11 ἔγοπι Εχοά. χχ. 18.14 ; 11. 28 ἔγοπι ὅξη. χν. 6; ἰν. 6 ἔγοηι γον. 
νϊϊ1, 84; σὲ τῆς αἰπιοβρῆογε οὗ πε Ο.Τ΄ ἰ8 ἃ σοηδβιίζυεηϊ εἰεπηεηξ οὗ 

με ΒΕρίϑεϊε ; ἴογ Ἴνὲγ ἀπά δρονε {με ΟἹ. Τ᾿ ἐνεηῖβ ψῃϊοῃ ἀγα πιεπιίοπεά, 
{δεγε ἰ8 δὴ αρυπάξηπος οὗἉ οἶδαγ γεξεγεησθβ ἴο ἰέ, νῃϊοςῃ βῆονβ {πδξ 
δε πιϊηά οὗ ἐς ψυγίξερ 88 βαϊυγαϊεά πίτῃ ἐπα βρίγίε οἵ ἔμε δηοίεηξ 
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ϑογίρζαγεβ. ϑόοηῖε οὗ ἴῃς πτοβδὲ οὈνίουβ οὗ πεβε γεΐθγθησεβ ἃγὰ {6 
ο!]ονίησ : ἱ. 10, 8ε6 8. οἱΐ. 4-11; 11. 21, 866. Οεη. χχίϊ!. 9-12; ἰἰ. 28, 

ες 88. χἰΐ. 8, 2 Οἤγοη. χχ. 7; ἰΐ. 25, 8εαὲ Ψοβῇ. 11. 1 δ΄. , {|.. 6, 866 

Ῥτχγον. χνυΐ. 27; ἰ1ϊ, 9, δες ὅς. ἱ. 26; ἱν. 6, 8ε6εὲ ΦοὉ χχίϊ. 29; ν, 2, 

8εῈ 4οῦ χίϊ!. 28 ; ν. 11, βεα 906 ἱ. 21-22, ἰϊ, 10; ν. 17-18, βες 1 Κίηρϑβ 

ανὶ!. 1, χνὶϊΐ, 41-45, Βαγίπονγ, ἔπαγε ἰ8 ἔῃ6 (86 οὗ ἴῃς βρεοίβοδ!!ν 
ἰδγδϑι τα ἤδῆὶς ἴος Οοά, “ΨΔεδοναῇ ϑαρδοίξβ" (ν. 4), δῃὰά {δε γεΐογ- 
ηοοβ ἴο [ἂν (ΤΟγα) ἴῃ ἰϊ. 8-12, ἰν. 11; τΠἰ8 ἀ8εὲ οὗἁ νόμος, ἱ.6., 
σπἰϊθουξ ἐπα αγιίοϊα, ἰ8 ἰῇ δοοογάδποθς σῇ 6 οχίεπάθα (86 οὗ ἴΠ6 

σογά Τογαΐξ ἀιθοὴσ ἴῃς δενγβ, πιεαπίηρς 88 ἰξ ἀοεϑ, ποῖ οηἷν ἔδα [ἂν 
δίνεη οἡ Μουπξ ϑίηδί, ποῖ οἷν δε ψδοῖς οὗ πε ῬΡεπίδζευςῃ, Ὀαξ 

4130 {πε εηείγε Ὀοάγ οὗ γεϊϊρίοιβ ργεσερίβ ἰῃ σεησγαὶ (8βεα εβρεοίαιν ἰΐ, 
12, ψῆεγε γίσῃς βρεακίης δηά δοϊίησ ἰῇ σεῆθγαὶ ἄγὰ ἱποία δά ὑπάον 
Ῥήορενγ Τογα -οὈβογνδηςο). Τῆε γεΐεγεηςς ἴο γέεννα ἴῃ ἰἰϊ. 6, 18. 4180 
ἃ αἰδείησε τηαγκ οὗ δεν ίβῃ δυϊπογβῃίρ; ἀπά τε αν ἰπ ψἢϊοῃ ἐπα 
Ῥιορδεῖβ αγὰ βροόῖξη οὗ ἰῃ ν. 10 ροϊηΐβ ἰπ τῇς βαπὶῈ αϊγεσίίἼοη. [ὲ ἰβ 
ἴο Ὀς οὐδβεογνοὰ ἰδδξ {πα 86 οὗ ἐῆα ΟΟΤ. ἰ8 νίάσθ, 411 ἕῆγες οὗ μα 

“τοδὶ ἀἰϊνίβίοηβ οὗ ἴῃς Φενίϑῃ Οδποη---ἀνν, Ῥγορῃεῖβ, αηά Υντιτίηρ8--- 
Ῥείησ τεργεβεηξαά. 

Βυξ νιῆδξ βρεδξβ 8.}}} πιογε ἴον νυν ίβῃ δαςποῦβαίρ 18 6 δοσυπγα- 
δείοη οὗ πιᾶῶν 8181] ροίϊηξβ ἰηάϊοαξίνε οὗ ΗἩεῦγεν πιεῖ ποάβ οὗ ὑπουσῆε, 
ἐἐχργεββίοη, δῃά ρῃγαβεοίορυ ; Ἐχδπιρ]εβ οὗ [8 ἀρουπά ἴῃ ἐπα Ἐρίϑβεϊε, 
ἰμάεοά ἰἰ8 “Ηεδγαὶς " σοϊουγίης ἰβ οὔς οὗ ἰξβ πιοβὲ ργοηουπορά 
“Πεαγδοίϊογίβιείοβ. ΔΝ ΏΪΠ6 ἰξ νι} οοὲ Ὅ6 Ὡδοδββαγυ ἴο σίνα δχῃδιβείνα 
[1818, βοῆς δχαπιρίεβ οὗ ἔπε ἀϊδεγεηξ οσαϊερογίεβ οὗ [ἢ 6 5π|41} ροϊῃεβ 
)0βὲ γεξεγγεά ἴο πιαβὲ Ὀς6 οδεγεά. 

() Τῆεγα γε ἃ ὠυρεγ οὗ ἰηβίδησαβ ἰῃ ψῆϊσῃ τς Οτεεῖς ἰ8 
τεπ)ἰπίβοεηξ οὗ εῦγενν ρῃγαβθοίοσυ ; ἰξΐ ἰβ ηοῖ πηδεδηξ ὈΥ͂ (8 (0 ἱπιρῖν 
Ἐδαΐί 4Α Ηεῦδγεν ἔεχὲ 88 ἴΠς ογίρίπδὶ ἔογπὶ οὗ βυσῇ ραβϑαζεβ δπά 
ΦὮγαβεβ, θα οἠἱν ἐπαξ ἐπε Οτεεῖς ἔογπι οἵ ἔπε Ἔχργεββίοη οὗ πουσῃξ 

8668 ἴο ὃς πηουϊάεά ἔγοη! 4 Ηεὗγεν ραζίεγῃ, ἐ.6., τμδὲ 6 πη οὗ 

ἴῃε νυγίϊον ψ88 δοσυδίοπημεά ἴο ἜΧρΓΕ88 ἰ[861{ αἴζογ ἢ πηδηηογ οὗ οὔα 

4ο ψῇουὶ Ηεῦγενν αγ8 οὗ {π|ηπίπσ εγα νοῦν ἰδΠΊ Αγ, αηὦ πο ἰῃ 
πγιεησς Οτγεεῖ, ἐπεγείογε, αἰπηιοδὲ υὑποοπβοίουϑν τενεγίεά ἴο {δε 

εργεν πιοάθ. Τῆς ροΐπε οὗ πῆδὲ πα8 Ὀξθη βαϊά ν}}} ρεγῆδρβ 
Ὅς Ὀσβὲ τεαϊἰβοάὰ ψῆθη ἰξ ἰβ ϑεθῶ ον Ὠδίυγα!ν, ἰῃ ἃ πυπρον οὗ 

ἰηβίδηςσεβ, α Ηεῦγεν δαυϊναϊεπε οὗ ἐπε Ογεεῖς βυσρεβίβ ἰΐβεϊξ, δ. σι: 
1. 7. .. τὸ καλὸν ὄνομα τὸ ἐπικληθὲν ἐφ᾽ ὑμᾶς, ἰξ 1} 6 8εθῆ 

ἀπαῖς ἐῆὰ Ηεῦγεν δαυϊναίεης οὗ {Π8 βοιηπάβ πιογαὲ πδίυγαϊ : 

ΡΟ» ΝῊ ὌΝ ὩΌΣΙ ὈΤΤ ΓΝ ον ; ἐἰρ, 18.. νον ἐν εἰρήνῃ 
“σπείρεται τοῖς ποιοῦσιν εἰρήνην, ΑΙ Βουρσῇ ἴπεγε 18 πὸ ἔδαϊε ἴο Βπά ψ τῇ 
δε Οτεοῖκ, ἃ εργεν δαυίΐναϊεηξ βυσραβίβ 861 αἰπιοβὶ βϑροῃζαπθοιβῖν : 
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ὐστι τ νρ Οὐδ... ; με βαπιε πᾶν δὲ βαϊά οἵ ἐπε 
[οἱονίηρ : ἰ. 12,. .. τὸν στέφανον τῆς ζωῆς, ΟὝΤΤῚ ΓΝ’ 1.19... 

βραδὺς εἰς τὸ λαλῆσαι βραδὺς εἰς ὀργήν, ὈἼΣὩΡ ΓΙδρ᾽ ἼΣΤΟ ττῶρ; 
᾿ϊ. 12, οὕτως λαλεῖτε καὶ οὕτως ποιεῖτε, ἼΩΝ) 13} ὙΣῚ Ὡ ἱϊ. 23, ἐλογίσθη 

αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην, Γῆ ἐσασπῃ » 1πΠ. 18, καρπὸς δικαιοσύνης, 

ΤΡ ΤΕΓῚ ΤΡ ; ἵν. 10, ταπεινώθητε ἐνώπιον Κυρίου, ΓΤΊΓΤ' ὍΡΟ ὙΕΙ͂Σ; 
ἷν. 13, ἄγε νῦν οἱ λέγοντες... ν. 1, ἄγε νῦν οἱ πλούσιοι, ἔογ τΠΐ8. 

πιοάε οἵ δἀάγεββ οἵ. Απι. νἱ. 1, ὨΜΣ ὈΣΣΝΝΏΣΤ ὙὟΤ; ν. 8 ὁ ἰὸς: 

αὐτῶν εἰς μαρτύριον ὑμῖν ἔσται, ΠΣ 55 Ὁπδπ ΙΓ ; ν. 8, 

στηρίξατε τὰς καρδίας ὑμῶν, πΡΡΡν, ἙΝ; ν. 10, 14, ἐν ὀνόματι Κυρίου, 

ΤΤΊΣΤ ὈΞ; ν. 17, προσηύξατο τοῦ μὴ βρέξαι, Δ ΓΥΤῚ ΟΣ... 
11 18 ποῖ βυρρεβίεά τπαΐ ἰπ ἴῃεβε, 48 ΜῈ} 458 ἰπ ἃ πυαπηθεγ οὗ οἴπεγ. 
ς4868, ἴῃς Οτγεεῖς 8 ἃ ἰγαπϑίαϊτοη ἔγοπι ἴῃς Ηδεῦγεν ; Ὀυΐ τ ψ}} ποῖ 

ῬῈὲ ἀεηϊεά τῆαϊ πε ἔογπι οὗ ἴῃῆε Οτγεεῖς ἀοεβ βυσρεβὲ ἴτε Ηεργεν 
ἰάϊοπι, ἀπά ἐπεγεΐογε ἴμαῖ ἴῃς ψγίϊογ ψδβ ἃ δεν. 

((1.) ϑεςοπάϊγ, ἔπε με ]!-Καόνγη ργεαϊ!εοϊίοη ἔογ αβϑοπαπος οὐ δα 

Ῥαγὶ οὗ Ηεργενν φυγίϊεγβ ἄρρεδαγβ ἰπ τῃϊβ ἘΕρίβιϊθ, δηὰ ἰ8 ἔωγέθεῦ 
11. ϑγαῖίνε οὗἩ ἐπε “ Ηςεὗγαις " σοϊουτίης οὗ ἰξ ; 188 8 ποξίςεαδίε οιῃ 

ἰῃ τῆς γερεξείοη οὗ ἔπε βαπιὲ ψογάβ ογ γοοΐβ, ἃ8 νγ16}} 48 ἰπ ἔπε ᾿εηάεηοῦ 
ἴο αἰ Πεγαϊίοη ; 80 πιαγκεὰ ἃ ἔεδζυαγε οὗ ἴῃς Ἐρίϑβι[ε 18 18:18 ἴπαξ ἰξ ἰ8. 

πιεῖ ψ ἢ ἰῃ αἰπιοϑὲ Ἔνογν νογβα, ἀπά τπεγείογε ΟὨΪν ἃ ἔεν ἐχδπιρίεβ. 
πεεά ὕε φίνεη : ἱ. 4, ἔργον τέλειον ἐχέτω ἵνα ἦτε τέλειοι. ἱ. 18, 

μηδεὶς πειραζόμενος λεγέτω ὅτι ἀπὸ Θεοῦ πειράζομαι: ὁ γὰρ Θεὸς: 

ἀπείραστός ἐστιν κακῶν. ἱ. 19, .... βραδὺς εἰς τὸ λαλῆσαι 

βραδὺς εἰς ὀργήν. ἰἰϊ, 6, καὶ φλογίζουσα τὸν τροχὸν τῆς γενέσεως. 

καὶ φλογιζομένη ὑπὸ τῆς γεέννης. ἰἷΐ. 7, πᾶσα γὰρ φύσις. 
δαμάζεται. .. τῇ φύσει. [ἰϊ. 18,... ἐν εἰρήνῃ σπείρεται τοῖς ποι-- 
οὖσιν εἰρήνην. ἱἷν. 8, ἐγγίσατε τῷ Θεῷ καὶ ἐγγίσει ὑμῖν. ἰἷν. 
11. μὴ καταλαλεῖτε ἀλλήλων ἀδελφοί. ὁ καταλαλῶν ἀδελφοῦ 

ἢ κρίνων τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ καταλαλεῖ νόμου καὶ κρίνει. 

νόμον: εἰ δὲ νόμον κρίνεις οὐκ εἴ ποιητὴς νόμου ἀλλὰ 

κριτής. . . ν. 7-8, μακροθυμήσατε οὖν ἀδελφοί. 

1 νὲ τε ποὶ ἔοτρείείηρ Ὠεἰββηηδηπ᾿Β νΕσῪ ἴσας Ψνοσάβ : “γ΄ ς πᾶνε οοπῖε ἴο σεςοβ-- 
ηἶβε (πδὲ ννε μαὰ ρτϑδιν ονεῖ-εβεϊπχαϊςἃ ἔπε πυπιδεῖ οἵ Ἠεῦτγαίβηηβ πὰ Αγαπγδίβπ}8 ἴῃ 

τε ΒΙδ]ε. Μδην ἔδαδίυσεβ [πῃδὲ ἂτὸ ποπ- Ατιὶς δηά ὕδᾶσ βοπὶὲ σεβϑεῃδίδηςς ἴο 86. 

ϑεπιίεῖς δηὰ ννεσε ἱπεγείοσε τεζαγάςά 5 ϑειηϊες8π18, Ὀεΐοη  τεδ!]ν ἴο ἴῃ ρτελὶ οἶδβ5 
οὗ ἱπιεγηδιίοηδι νυἱρατγίβπιβ, ἀῃὰ ἀγὰ ἔουπά ἴῃ νυ ρας ραρυτὶ δηὰ ἱπβογίριϊοπβ 48 νν6]]} 
88 ἴῃ {πε Βίδ]ε" (Το Ῥλέϊοίοσγν οὔίμο Ονεολ Βὲδίσ, Ῥρ. 62 ἴ., τοο8); δυὲ ἰξ ἰ6 ποῖ ἴδε 
ἰδλῆρυᾶρε 80 πιυςἢ 48 ἴδε πιοάε οἵ τπῃουρῆι, ψηἰοι, ψἤεη ἐχργεβθεὰ ἴῃ Ηεῦγενν, ἰ8 80. 
οἴξεη γεπιηίβοεηὶ οὗ Ο. Τ᾿ Ῥῃγαβεοίορυ, ἴο νυνί ἢ ννὲ τεέεσ. 
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μακροθυμῶν ἐπ᾽ αὐτῷ ἕως λάβῃ πρόϊΐμον καὶ ὄψιμον. μακροθυμήσατε 
καὶ ὑμεῖς... Τῇε [ΟἸον Ως ἃγε βοπιε σοοά ἰηβίδηοεβ οὗ δἰ Πξεγαξίοη : 
ῖ. 2, πᾶσαν χαρὰν ἡγήσασθε ὅταν πειρασμοῖς περιπέσητε ποικίλοις. [{]. 5, 
μικρὸν μέλος ἐστὶν καὶ μεγάλα αὐχεῖ. ἰϊΐ. 8, τὴν δὲ γλῶσσαν οὐδεὶς 
δαμάσαι δύναται. ἰἱν. 8, καθαρίσατε χεῖρας... ἁγνίσατε καρδίας. Ηον 
τπογουρῆϊν ἴῃ ἐπε Ηεῦγεν ἰλϑῃϊοη (8 γερεϊ του οὗ ψογάβ8 δπά 
ΑἰΠςεγαῖίνε τεπάδηου ἰ8 ΠΊΔΥ ὍΣ βεέπ ὃγ οὔϑογνίηρ ἃ ἔενν ἘχαῃΊρίεϑ8, 

ἴδκεη αυϊζε δὲ γαηάοπι, ἔγοπι ἐῃς ΟἹὔΤ', ἐ.’., Απι. νἱ. 7, 13; 188. ἰχ. 5; 

Ναῇ. ἱ. 2; 8. οχίχ. 18, οχχί!. 6, εἴς., εἴς. 

(ἰ11.) 1πβἔδηςεβ οὗ ρἰεοηδβεϊς ρῃγαβθοίοσυ ἴῃ ἐμε Ἐρίβείε πχαβὲ α]80 
θὲ γεφαγάβὰ ἃ8 πιϊπαβδίησ ἴο δεν βῆ δας πογβῆίρ ; ἀπιοης βυςἢ ἀγὲ {πα 

[ο]ονίης : ἰ. 8, ἀνὴ ρ δίψυχος, σογγεβροηάίησ ἴο ἴδε Ηεῦτγεν ὗν ; 
με βαπὶὲ ἰ8 β8εεη ἰῃ ἱ. 12, μακάριος ἀνὴρ ὅς... (ΟΓ 8. ἰ. 1, 

δ ΝΠ ΩΝ τ, 19, ἔστω δὲ πᾶς ἄνθρωπος ; ἱ, 7, μὴ γὰρ οἰέσθω 
ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος. .. ; ἱ. 28, οὗτος ἔοικεν ἀνδρὶ κατανοοῦντι . . -; 
11. 2, ἀνὴρ χρυσοδακτύλιος. ϑαρρεβίίνε οὗ Ηεῦγεν ρῃγαβεοίορυ, δραίη, 

ΔΓῈ βοῇ ραββϑαρεβ 8ἃ8 ἰϊ. 7, τῶν ἵππων τοὺς χαλινοὺς εἰς τὰ στόματα 
βάλλομεν εἰς τὸ πείθεσθαι αὐτοὺς ἡμῖν ; ἱν. 2, οὐκ ἔχετε διὰ 
τὸ μὴ αἰτεῖσθαι ὑμᾶς. Ἐεηγίηίδοεηξ οὗ Ησδγεν ἐπουρσῃξ ἃγα 
αἶβο ἴῃς ψογάβ ἴῃ ἱ. 15, ἡ ἐπιθυμία συλλαβοῦσα τίκτει ἁμαρτίαν ; ἴογ ἐπε 
βίπηαγ ἰάθα 8ες 8. νἱΐ. 14, Βελοϊά π6 ἱγαυαϊϊ σε τοὐἐμ ἱπίφμὶέγ, γεα 

με μαΐξΐ, οοποεϊυσα πιϊδολῖοξ, απὰ δγομρλς γογέϊ γαϊδελοοῦ ; 80, ἴοο, 
ἴδε ψογάβ ἴῃ 1. 7, βλασφημοῦσιν τὸ ὄνομα... ; δεγα, πιογεονεῦ, {πε 
οπηϊββίοη οὗ {δε ργεροβίξίοη βῃου!ά Ὀςὲ ποιίοεὰ ; ἔθη δἷβο, ἰη ν. 7, ἔμ 

[αταϊἶδτ' πρόϊμον καὶ ὄψιμον (ωΓ. ὅδετ. ν., 24, ὩΣ ΟῚ ΓΤ Ὁ.) 8πά 
ἰπ ν. 17, δε γεσυΐίαν Ηεργαίβπι) προσευχῇ προσηύξατο ὔρττ προ) : 

(ἰν.) Τῆε Ηδεργαίς σπαγαςίεγ οὗ {δε Ἐρίβείε ἰ8 ἔαγίμεγ 1Ππϑέγαῖεά 

ὈΥ 8 ςεγίδίη εγβε δηά ἔογοῖ]ε γᾶν οὗ ρατείηρσ τῃίησδ, γεπιϊηάϊησ ομα 
οἴξεη οὗ ἐδε ργορβεῖίς βίγίς, 6.6., ἰϊ. 8, δὲὲ ἐδιοι μέγο ἐπ α ροοά ῥίαεσε, 
Δηὰ ἴῃ πε β884πὶῈ νεγβε, ϑέαμπά ἱμοι ἐπόγε; ἵν. 2 ἢῖ,, Υε ἱμεέ απάὰ 

μαυε ποὲ ; γε κἰϊϊ, αμά οουεί, απὰ σαπιποΐ οὐαὶ; γε βρἠέ απά ταν; 

γ)ὲ μαυε ποί δεραμιϑε γε αδὰ ποί. . .. Υε ααἀπμίέογεδδε5, ἔποιῦ γέ ποὲ 

ἐμαί ἐπε "ηϊομάσμρ ο7 ἐπα τοογα ἐς θηηιὶϊέν ἀραϊπδί Οοα 32 ἰν. 7, Βε 
δμο σοί, ἐμπεγοίογε, μμπίο Οοά ; διιὲ γοϑὶϑδέ ἐΐε ἀφυὶϊ. ν. 1, ὁ ἰο ποῦ, 

γὲ γνἱοῖι, ιὐϑῶῤ αμὰ ποιοὶ ΓΟΥ γοηγ τηἼδογὶες τοῖο αγὲ σοπῖηρ πῤοη 
γομ. Τἤρη, ἀσαΐίη, πε νὰν ἴῃ ψῃϊςἢ νἱνίά ρἰσίαγεβ γα ργεβεηΐζεά ἰῃ 

ἴεν Ὀυὰξ ργερηαηξ ψογάβ ἰβ αἷβο {Ππϑίγαϊξίνε οὗ ἴῃς βαπιε ργορδείία 

βίγ!ε, 6.6.» ἰη ἰ. 6, ἐπε ρἰσξαγε οὗ {πε πιᾶθ ψῇο ἀουδίδβ; ἰη ἰϊ. 2, οὗἉ 
πε τίς πιδηῆ ἀπά ἴῃς ροοὸῦ πιδῃ επίεγίησ ἔπε βυπάσοραε; δπά ἰη ν. 
4, οὗ τῃε ἀεξγαυάεα ἰαρουγεγθ. ὕὕπάογ 118 πεδάϊησ πιιβὲ αἷβϑὸ ῬῈ 

πιεπείοπεά ἔπε ἀϊβεϊηςείνε ψν ἴῃ Ψῃίςἢ δε ψγίζεγ οἵ ἐδε Ερίβε!α 
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ἔγαπιεβ ΠΊΔΩΥ οὗἉ διἰβ βεῃίθῃοαβ ; Ζε ΠΈΡΑ βρελικίηρσ ἴμεν ἀγὲ βῃογέ δῃά 
βἰπχρίς, ψῃϊοῖ ροίηΐβ, ρεγῇαρβ, ἴο ἃ παίωυγδαὶ παδίς οὐ ἰογηιχίησ πηι 

οὐ ἴδε Ηεῦγενν οὐ Αγαπιαίο ραζΐζεγη; ἱπαίΐγοοϊ βἰαϊεηιεηΐ ἰδ πενοῦ 

ἐχργεββεά ὃγ {δε ἰηβηϊεῖινε, ὈᾳῈ ΟὨΪΥ ὈΥ ὅτι ψί ἴῃς ἰπάϊοδενε ; ἴῃς 

Βἰπιρίε βίγασίζυγε ψ11 6 βδεεῃ ἔγοπι ἔπε ἰο!]ονίης ἰμβίδποςβ: ἱ. 8, 
γινώσκοντες ὅτι. .-. κατεργάζεται ὑπομονήν. ἱἰ. 7, μὴ γὰρ οἰέσθω. .. 
ὅτι λήμψεται. .. ἰἱ. 20, θέλεις δὲ γνῶναι. .. ὅτι ἡ πίστις χωρὶς τῶν 
ἔργων ἀργή ἐστιν; ἰϊ. 24, ὁρᾶτε ὅτι ἐξ ἔργων δικαιοῦται ἄνθρωπος. ἰΪ. 19, 
σὺ πιστεύεις ὅτι εἷς θεός ἐστιν. ἰΐ. 22, βλέπεις ὅτι ἡ πίστις συνήργει. .. 

ἰΐ., 1,..ὁ.΄ς͵ εἰδότες ὅτι μεῖζον κρίμα λημψόμεθα. ἱν. 5, δοκεῖτε ὅτι κενῶς 
ἡ γραφὴ λέγει. . . ; ν. 17, ..ς εἴδετε ὅτι πολύσπλαγχνός ἐστιν ὁ Κύριος. 
ΤῊΙ58 ἕδςξ οἵ ἔμεγε Ὀεΐηρ Ὡο βυδογαϊηαδίίοη οὗ βεηίθηςεβ, Ὀαΐ οπίν οο- 
οτγάἀϊπαιίοη [8 νεγὺ βυρσρεϑβίϊνε οὗ ἴῃς 5βἰηιρίε Ἡεῦγεν σοπϑιίγασιίοη οὗ 
βεηΐεηοεβ, Μίεηξίοη βῃουϊά αἷβδο θὲ πιαάς οὗ ἐπε επεγε αὔβεηςσε οὗ 
ἴδε ορεδέϊνε πιοοά ἴῃ πε Ερίϑι16. Οη {δε οἴπεγ παπά, γε ἤδνε ἰη- 
βίδῃςεβ οὗ πε ργορμεῖίο ρεγίεςϊ, ἰῃ ν. 2, σέσηπεν Δπά γέγονεν, ἴῃ ν. 8, 

κατίωται ; δηά αἴ80 οὗ πε σηοπιίς δογίβί, 4... ἰ. 2, ἀνέτειλεν, ψῆεγα τῆς 

Ηφοῦγον ἰάϊοηπι ἰ8 ἰπιδίοά, 866 188. χὶ., 7, .. Υ̓Ν 55 ὙΠ Ὁ, 

Ἑυγίδεγ, ἔθε εχίεηάεά ι86 οὗ τῇς ψογά ποιεῖν ἰβ ΕΧΙΓΕΠΊΘΙΥ βυρ- 
ξεβιϊνε οὗ Ἡεῦγεν ἀβαϑε, 4... ἰΐ. 18, ἡ γὰρ κρίσις ἀνέλεος τῷ μὴ 
ποιήσαντι ἔλεος, (6 ρῆγαβε βουπάβ πῆογε παΐυγαὶ ἰῃ Ἡεῦγεν:. .. 

ΟΠ πον Ὁ αὐτὴν; 1. 22, γίνεσθε δὲ ποιηταὶ λόγου, Ηεῦγεν : 

ΤΙ ὮΝ Ὁ, οὐ, 25; ἵϊ 8, καλῶς ποιεῖτε, Ηεῦγεν: ΓΝ 
ἼΣΘΙ, οὐ ἢ, 19; πὶ, 12, μὴ δύναται συκῆ ἐλαίας ποιῆσαι, Ηεῦγεν : 

ον πὰ] ΓΟ» Ὁ ΓΌΝΓΙ ΥΚ ὈΞΎ; 11, 18, τοῖς ποιοῦσιν εἰρήνην 

Ηεῦγεν: οἰῶ ον; ἷν. 18,. .. καὶ ποιήσομεν ἐκεῖ ἐνιαυτὸν . . .. 

Ηεργεν : ΓΙ Ὀ ΓΙ)... Απά, οὔος πιογε, ἔπε εχίεπάεά αὑ86 

οὗ διδόναι ἰῃ ν. 18, ἰ8 «ἴ8ο ἰπ δοσογάδπος ψίτῃ ἐς Ηεῦτγεν ἰάΐοηι. 

[μαϑῖϊν, ἔῆογα ἃγὰ ἃ ἔενν οἴμογ πιθοῦ ροϊηΐβ ψῃϊοἢ β8εαπὶ ἴοὸ ὈείΓΑΥ 

τελῖεγ ἕδη γι ν πὶ Ηεῦγεν ἔπδὴ ψἱε Οτγεεῖκ ἰάϊοπι ; ἀπιοης 

ἴμεβε ἂγὰ ; ἐλπὲε μδὲ οὐ ἐδ ρεκίϊυε ΟἿ φμαϊέγν, 4.ρ.ν ἱ. 15, ἀκροατὴς 
ἐπιλησμονῆς, ἰΐ. 4, κριταὶ διαλογισμῶν πονηρῶν, [{ϊ. 6, κόσμος τῆς ἀδικίας 
(ϑεε Νογβέ, Ηεὸγ...... ρρ. 244 [); ἐπα ἰαχ δὲ οὔ πεπιδεν, ἐ.ρ., 1, 
15, ἐὰν ἀδελφὸς ἢ ἀδελφὴ γυμνοὶ ὑπάρχωσιν. .. ; ἰἰΐ, 14, εἰ ἐριθίαν ἔχετε 

ἐν τῇ καρδίᾳ ὑμῶν... ; {{Π, 10, ἐκ τοῦ αὐτοῦ στόματος ἐξέρχεται εὐλογία 
καὶ κατάρα; ἐδέ πμ56 οἵ ἐδιε αγίϊεϊς ἐς ἱποοηδὶδέσμέ; απὰ ἐπε ἀϊδγεραγά οὗ 

οαϑές ἐ5, ἱῃ 50η16 ἱπδίαηποες, ἱγγερμίαγ, 6.6. ᾽ἰϊ. 9, καταρώμεθα τοὺς ἀνθρώπους 

(αςα. ἰηβίεδά οὗ ἀαΐ.), ν. 6, κατεδικάσατε τὸν δίκαιον (αςα. ἰπϑίεδά οὗ 

ϑεη.) ο΄. Μἴαγον ἐπ ἰοο. ΝΕ αἰονίηρς ἀπε πεῖρμξ ἕο “ ἱπξεγπδείοηδὶ 
νυ]ραγίβηιδ,᾽᾿ οτς σαπηοξ Πεῖρ ἔεεϊίησ ἐμαξ πλὴν οὗ ἴπε8ε ἰεαΐζαγεβ8 
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Ῥοΐπε ἴο 4 Δεν ίβῃ αἰπιόοβρῆεγε οὗ ᾿πουσαξ, δηὰ ἃ ψενβῃ πιοάς οὗ 

ἐχργεββίοω. 
Ἑτγοπὶ 411 ἔδαῖ 8 Ὀεεη βαίά, ἐπεγεΐογε, ἰξ πηυϑὲ Ὀς οεἶεαγ πδξ δα 

δυΐδον οὗ ουν Ερίϑεἶῖς ψὰ8 ἃ Ψενν ; 88 ἔδγ 88 ἰἴ ροαβ, {Π18 ενίάεησε ἰβ ἴῃ 
ἴδε ἀϊνρεσείοη οὗ ἑανουγίησ ἴμ6 αὐξπογβῃὶρ οὗ 51. ϑαπιεβ; ἐμβουφσῇ ἰξ 8, οὗ 
σοιΓΒα, ΆΓ ἔγοπι Ὀείῃρν ἴῃ ΔΩΥ 86η86 σοηοίιϑίνε. Βα Με ἴῃς ἱπίεγπαὶ 
ἐνίάεηςο, 50 ἔαγ, βρεδῖβ αἰβείησιΥ ἴῃ ἕανουν οὗ 51. δαπηεβ Ὀείΐηρ {δε 

ντίϊεγ οὗ ἔπε Ερίδβεῖβ, ἔθεσε αὔὰ βογπα οἵπεῦ τεσ σοηϑβίἀογαίίοηβ 
ψδΙοἢ ροίηξ ἰη δε ορροϑβίϊε ἀϊτεςξίἼοη, ΕἸγβεῖν, οὴς πιίσῃξ γε ΒΟ Δ ΌΪν 

Βανε Ἴχρεοῖϊεά ἰῃ δῇ Ερίβείς υγιἐίεη Ὁγ ϑ:. δδπιεβ ἴπαξ ἐδς ἕαςξ οὗ Πἰβ 
Βανίησ Ὀδεη ἔδε Ὀγοῖπογ οὗ ἴδε 1ογά νου πανε Ὀεεη βρεοία! ν πιθη- 
τἰοηεά ; ἘΠ 8, οὔα πιίσῃε τπίηϊκ, σου! πᾶνε Ὀεεη ἰπδίβιθαά οἡ ἔογ [8 οσσῃ 

8β8ξε, αυἱξε ἀραγὲ ἔγοπι ἔπε δυϊπογι δηὰ ργεβεὶρε ψῃίοῃ ἔπε πιεπείοη 
οὗ ἰξὲ ψουἹά μανε σοπέξεγγεά ὑροη δε ψτγίῖεγ. Τπουρῇ ἴδε ἕαςσε ψουἹά 
δανε Ῥεθη ψΕ]] κηόση ἴῃ Ὠ18 ἰπηπηεάαξε βαγγουηαάϊηρβ, ον ἐνθ [πγουρῆ- 

οαἱ Ῥαϊεβίίης, δὰ ψουά ἐπεγεΐογε ποῖ ἤανα ἡξοσβϑίϊαϊεα πηρηξίοη ἰῃ 

δὴ Ερίϑβεῖε ααἀάγεββεά ἴο Ραϊἰεβείπίαη σοηρσγερακίοηβ, ἰξ ψὰ8 ἀϊβεγεηΐ 
ψδεη, 48 ἰη ἐδε ργεβεηΐ σδβε, ἴδε βοδζίεγεά σπμυγοδδβ οὔ τῆς Ὠἰβρεγϑβίοη 

ψεγε θείην τγίτέξη ἰο ; [Π6 πλογε δυϊῃογίζαεινε ἔῃ ἡδηιε οὗ πε ρεγβοῃ 
ψ8ο δαἀάγεββεά ἔδεηι, ἔπε πιογε εεοιίνε ψουϊά ὃς ἐδε ἰηασηςε οἵ {πα 

Ἐρίδβεϊες ἀροὴ πε. Τῆς οσσαγγεηςε οὗ ἴδε [,ογά᾽ 8 παπιε ἰη ἔπε ορεη- 

ἱπρ νεγβὲ οὗ δε Ερίϑβι1ε---“" ἃ βεγναπί οἵ Οοά αδπά οὗ ἔπε 1ογὰ Ψεβιι8 
ΟὨγίβε "--οὔεγεά ἃ ἡδίυγδὶ δηὰ οὐνίοιιβ ορρογίυηϊξν ἔογ ἔπε πηεηξίοη 
οὗ (ῃς νυγίϊεγ᾽ 8 οἷοβε ἰἰε ἴο Η πῇ. ἴῃ γερὶν ἴο {8 ἰξ τιν νε 1] ὃς βαϊά 
ἴπδξ δεν ἴδε γεβαγγεσείοη οὗ Οἢγίβι, απά ἐβε σοηβεαυεηξ ργοοϊδπια- 

κίοη οὗ Ηἰ8 Ὀἰνίπιεν ἴο 411 πε ψοῦὶά, ἔπεσε πουὰ θὲ ἃ παξυγαὶ δηά 
ΨΕΓΥ ΒΕ ΕΠῚΪΥ Πεβίζατίοη, οὐ ἐπε ραγὲ οὗ ἔποβε ψῇῆο ψεγε Ηἰβ γεϊδξίοῃβ 

αἴζεγ δε ἤεξβῃ, ἔο δββεγέ (μΐβ τὰ ; θᾳξ τπϊβ ἀγρυπιεηξ 18 ἴο βοπὶα 

ἐχίεπε ψεδκεηεά Ὁ ἐπῆε ψογάβ ἰῃ Φομη χίχ. 25-.27, ψῃϊοη ψεγα 

φυ7ιτίεη ἰδΐεγ θα οὖν Ερίβεῖα (οη ἔπε δββυπιρίίοη οὗ 88. Ψαπ,εβ' 
Δυϊπογβῃϊρ) : “ Βαξ ἔμεγε ψεγε βίδηάίηρ Ὁν ἴῃς Ογοββ οὗ Ψεβιι8 Ηἰ8 

τοῖο δαηὰ Ηἰβ πιοϊπεγ᾽8β βἰβίογ, Μίαγσν {πὲ σἱίε οἵ Οίοραβ, απά 
Μίαν Μαράκϊεηε. ΜΝΏεΩ Φεβυβ (πεγείογε βανν Ηἰβ πιοΐπογ, δηά 
τδς αἰδείρίε βίαπαάϊης ὈΥ ψῇοτα Ηε ἰονεά, Ηε βαϊζῃ υαηΐο Ηἰβ πιοΐίμεῦ 

. ἢ; Ὲ 81. δοβη οουϊά τεςογά ἴῆωυβ ἀἰδείποεν πα γεϊδεοπβῃΐρ 
Ῥεΐψεεη οογν [μογά δηά {πε Βίεββεά Νίγρίη 80 Ἰοῃς αἴξεγ, ἔδεγε ἄοεβ 

ποῖ 8εεὲπὶ βυϊῆοίεης γεδβϑο ψἢν 8:1. ὕδπιθβ βῃουϊά ηοΐ δανε γεΐεγγεά 
ἴο ίβ οψῇ γεϊδεϊοηβῃίϊρ σι οὐν [ογάὰ, Αραγῖ, δόσενεγ, ἔγοηχ ἴῃς 

ποη-πγεηίίοη οἵ 8 γεἰατ ο, 8, οης πιίρῃξ, αἱ δωγ γαῖς, ἢανε ἐχρεοίεά 
ἃ τεΐεγεπος ἴο ϑροβε[Ἂβῃΐϊρ ἴῃ τῆς ορεηίησ νεγϑε οὗ ἐπε Ερίβεϊε ; ἴορ 
ταῖ 58. δαπηεβ ψὰ8 γεραγάεά 8ἃ8 ἂπ δροβέίε ἴῃ ἴῃς εαγίν Ομαγοῖ ἰ8 

οἰεαγ ἔγοτῃ 1 Οογ. χν. 7, Αςΐβ χν. 22, Οαἱ. ἰϊ. 8, 3. Α βεοοπά γεάβοῃ 
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ἴον αυσϑβιϊοηίης ἴῃς Δι πογβαὶρ οὗ ὅ5:. Φαπχεβ ἰβ ἴῃς δὔβεηος οὗ ΔΩ͂ 

τεΐεγεηςαβ ἴο ἴδε σγεαῖ ουξβιδηάίηρ ἐνεηΐβ σοππεςῖεά ψυἱξῇ οὐγ [μογα᾿ 8 
Ῥεγβοη--- Ηἰβ πιδηπεῦ οὗ ᾿ἰἔε οα εαγί, Ηἰ5 βυξεγίησβ δπά ἀδαΐῃ, Ηἰβ 
γεβυγγεοϊίοη δηά αϑοεηβίοη. Ὑπεγε ἀγὰ βρεοίαὶ γεδβοηβ ἔογ Ἔχρεοζίη 

ἴο Ηβπά βυςῇ τγεξεγεησεβ ἴῃ {Πἰ8 Ἐρίβεϊε---αββυπιίης ἰξ ἴο ἢανε Ῥεθ 
νυ τε ὃν 51, δαπιεβ. [{ 18 αἰπιοβὲ ἱπιροββϑίρίε ἰο Ρεϊΐϊενε ἴαξ οπα 
πο δαά Καονῃ Οἤγίβε, αηὰ δά Ὀδεη δὴ Ἔγε- νυ ἱη688 οὗ Ηἰβ ἀοίηρβ 
δηά ἃ Πεαγεγ οὗ Ηἰβ ἐεδοῃίηρ, βῃου!ά πιαϊηξαίη βασῖ αὐρϑοϊαϊα βίεησε 

ου ἰπ68ε ἐπίησβ σῆεη δάάγεββίησ ἃ ἰεζζεγ ἴο ἔα! οὐν- εἰΐενεγβ ν ῃσἢ 
τοιςῆεβ οἰδαγυίβε οἡ βοῇ ἃ ἰαγρε ναγίεςγ οὗ βαδ)]εςίβ. 1 τπεγὰ τγὰ8 

οἣς τπὶπρ οὗ ραγαπιουηξ ἱπιρογίαπος ἰῃ (Πς εαγὶν ἀἄδγβ οὗ Οἢ γί βείδη 
ἰξ νψἂβ παῖ πε ἴαςξ οὗ ΟὨγίβι β γεβιιγγεσζίίοη βῃουϊά Ὅς ργοοϊαἰπιεά ; 

Οἠς Ὧδβ Ὀαζ ἴο γΓεπΊο πε ΟΝ οἴζεη γεΐεγεπος ἰ8 πηδάς ἴο (ἢ8 ἰπ τπ6 
Αοἰ8---ΑὈουξ νεηΐγ-βνα {{π|68--ον ἰξ 8 πχεητοηςξά ογ ἱπιρίεἀ ἴῃ 41} 

τῆς Ῥααυϊΐπε Ἐρίβι168, ἰῇ ἴῃς Ερίβεϊε ἕο ἴῃς Ηεδγενβ, 85 τὰ]! 48 'π 

Ι Ῥεῖεγ δηά 1 δηά 2 Ψοδη, ἴο γϑα 8ε ἴῃς σοηνίοἰίοη ἀπά ργδοίίςε οὗ 
ἔπε οἵδεγ δροβέίεβ ἰπ {Πϊ8; δὰ γεῖ ϑ:. δαπηεβ, ἴο ψῇοπι πδά δε 

νουοσῃβαῖεά ἃ βρεοία! πηδηϊ εϑιδτίοη οἵ ἔπε γίβεη [ογά, σδη γε δη 

Ἐρίβιιε ἰο δεν βῃ- γι βείδηβ νῆο ψεγὲ βοδϊζογεά δργοδά νἱζῆουΐϊ {πα 
8! ̓ σῃξεβὲ γεΐεγεηςε, ἱπιρίἰοἱε ογ Ἔχρίοἰε, ἕο ἐπΐ8 σαγάϊπα! ἔεπεξ οἵ ἴδε 
ἤαιὩ} } Τῆς δος οὗ ἐπε Ἐρίβεῖες Ῥείη δάἀάγεββεά ἴο ἴῃῆε Ὠἰβρεγβίοη 

τηδῖοβ (8 οπιίββίοη 411 [6 τηογε βίγαησε ; ἔογ οὔ {δε αβϑαπιριίοη 
δα ὅ:. δαπιεβ ψγγοῖε ἰξ, ἐ.6., ἐπδξ ἰξ τνᾶβ ργορβθὶν ἴῃς εαγεβὲ ἴῃ ἀδῖα 

οἵ αἱ] με ὈοοΙ8 οὗ τε Νὲν Ταβίαπιεηξ, ἴπογα πηυβὲ πᾶνε Ὀξεη ΠΊΔΩΥ 

Δπιοηρς ἴμοβε δάάγεββεά ψῆο που γεαυῖγε βιγεησιπεηίησ ἰη {πεὶγ 

δε]εἴ, οσ ῆο ψουϊὰ ροβϑίδίν μαναὰ πεαγά οὗ ἴπε γεβιγγεσξίοη ἔον ἔπε 
Βγϑβὲ {ἰπια ἔγοπι ἃ “" ρ Πὰν οὗ ἴῃς ΟΠαγοῇ, βαρροδίησ 1 Παά Ὀδεη πιεη- 

τἰοηεά ; «πά, ἐπεγείογε, οπς ταϊσῃξ τεαβοηδοίν ἢανε ἐχρεςοϊεά ἴο πᾶνε 

Ἰουπά ἰξ οσσαυργίης ἃ σεπέγαϊ ροβίξίοη ἱπ πε Ἐρίβεῖθ. [{ 18 ἔμΠῪ 

τεα!βεά ἐπαῖ ἴο ἄγζας ἔγοπι οπηβϑίοῃβ ἰ8β ποῖ αἰνγαγβ βαΐε ; ἰξ ἰ8β, ῃον- 

Ἔνογ, ἰπιροββϑίθ!ε ποῖ ἴο δὲ βίγαοίς ὈῪ ἐς οπιϊββίοηβ γεΐεγγεά ἴο ἰξ ἔπε 
ἘΕρίβεια νγαβ ψγιτίεη Ὁ. 51. Φαπιεβ. Οη ἐπῆε αβϑβιιπιρείοη οὗ ἃ ἰαΐε ἀδέε, 
δἱ 411 ἐνεηΐβ ἴον ἴῃς δι οὗ ῃς Ἐρίβε!ς, ψῆδη τῆς πιαίπ ἰεπεῖβ οἵ τῆς 

αἴ, δυο 848 δε τγεβυγγεςξίοη, ψεγε γεραγάεά 88 “ βγβὲ ργίηςίρ[εβ "" 

δηά ψεγε τηεδηξ γαΐπεγ ἴον “" θαΌ68" ἰπ ἕδιί (οὐ, ΗΘ. νὶ. 1 αηά οοη- 

τεχῦ), ἴΠεβ86 οπιίββίοῃβ νγουϊά οί σᾶυβε βυγργίβε; θαϊ ἔμεν ψουά δὲ 
νεῖν ἀἰῆσαϊ! το ἀοσουηξ ἔον οη ἴμε αϑϑαπηρεοη οὗ 8[. Φαπιεβ᾽ δυΐϊδμογ- 
βῃϊρ, νι ηίοἢ πουά ἱπΊρῚν 4 ἀαΐες ργίογ ἴο ς. 68 Α.Ὁ. ἔογ ἰ[8 σοπιροϑί- 
ἐίοη. [ἢ σγερῖν ἰο {8 ἰξ παν ψγε}] Ὀ6 ἀγρεά ἐπαξ ἰη Αςἐβ χν. γε ἤδνε 
Δη ἰπβίδησα οὗ δὴ Ἐρίβεϊε τυγίξΐεη ἰη ἴῃ εαγίϊεϑε αρσεβ οὗ ΟὨ γί βείαηί εν 
ἴῃ ψὨϊοἢ ηο γεΐογεποαβ ἴο δε οσαγάϊηδὶ ἐεπεῖβ οὗ με ἔαίξἢ γε ἰουηά ; 

δαξ ἴῃ δὴ Ερίβεϊς {πὸ τῃἰ8 (Αςἰβ χν. 28 84.), συεϊξίεῃ ἔογ οὔς βρεοίβο 
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Ῥυτροβε, δηά ἐπεγεΐογε οὗ 5:41} βοορε, ϑυςῇ γεΐεγεποεβ σαπηοΐ νγ6]] 

Ῥε εχρεοϊεά. Τῇε ροβϑβί ιν ἰ8 σοποείναρίε ἰπαξ ἃ βἰπιίίαν ἰεϊέενσ, 
τπουρῇ δἀάγεββεά ἰο ἃ αἀἰβεγεηξ οἰα88 οὗ πεᾶγεγβ, πᾶν δανε σοηβείξυαϊοά 

Ἐδε οὐἱσίηαι ἔογηι οἵ ἔπε Ερίβεϊε ἰἢδξ ον Ῥεᾶγβ ἔπε πδπιὲ οὗ ϑῖ. 
“σαπηεβ; ἰῃ τ 8 ςα8εὲ [6 αὔβϑεπος οὗ ἐδε γείεγεησεβ βροίεῃ οὗ αρονε 
“νουἹά θὲ αυϊξε σοπιργεεηβί 6. 

Δηοίδεν οπηϊββίοη Μῃϊοἢ 8 {Πκευνίβα ἀἜσα!ξ ἕο ἀοσοιπέ ἔογ οα ἐδε 
βϑυπγρείΐοη οὗ ἔπε δυςΠογβῆίρ οὗ ὅ5:. δαπιεβ, 15 ῃδξ οὗ δὴν αἴγεςξ γεΐεγ- 
εὔςε ἴο Οἢγίβι 85 ἔπε Μίεββίδῃ οὗ ΟΙά Τεβίαπιεπί ργορῆεου. Εογα δεν 
συϊτηρ ἴο Δεν 8ῃ- ΟΠ γι ϑείαπβ ἴῃ τῆς εδγίεϑὲ ασεβ οὗ ΟΒγίβείδηϊεν βυςῇ 
8ῃ οπιίββίοη 8 ἱποοπιρρεμεηβίθίε. Τῆς ἰηβἰβίδεησε οὐ πε Με ββίδῃβῃίρ 
οὗ οὖν ογὰ ψουά θὲ ἔπε ἢγβεὲ βίερ ἰω τῆς ργοραραϑίίοη οὗ με ἐδ τ 

Θηηοης δενβ; πὰ ἰξ δὴ Ἐρίβιϊε οὗ {8 Ἰεησίῃ δηὰ σοπιργέμεηβίνα 
οδαγαοῖογ ἴῃ ἔπε βυδήεοϊβ ἰουσπεά ἀροὴ παά Ῥεθὴ ψγίζξεη Ὁ. ϑέ. 

«Φ4πιε8 ἢς σουϊά Βολῦοε!ν πᾶνε οπλεἀ δοπλα γεΐεγεησς, ἐπουσῃ Ῥαξ ἃ 
Ῥαβϑβίησ οὔε, ἴο πε Μεβϑίδῃ Δ οπιὶ με δά βεεὴ δηά ἔποση. Τϑε 
«υεδέίοη 48 ἴο μεῖον οὐν [ογὰ ννὰ8 ἔπε ργοπι)ίβεά Μίεββίαῃ ογ ηοΐῖ 
ψ8 οὔ ψηϊοῆ ψὰ8 παῖυγα!ν βιγσίηρ ἰπ πε πιϊπἀ58 οὗ δεψβ ἴω ἔποβα 

ἜΑΡΙ ἀδγβ; ἔπε αυεβείοη, “Αγὲ Τῇου Ηε τῃμαΐ βῃμου!ά ςοπὶο ἢ ρεῖ- 
φίεχεά ἐπε πιίηάβ οὗ πιδὴν οἴδεγβ ἰοηρ δἴζεν {πε {πε οὗ τῆς Βαρεῖβέ ; 

ἴον δενϑβ ἰἴ νψαϑ 41]-ἱπιρογίδπί, ἔογ ἐνεγγιῃίηρς ἀερεπάεά προη τ. Τῆς 
ἕαςϊ, τπεγοίογε, {παῖ μα Με ββίδ βῃρ οὗ εϑαβ ἰβ ἰβκεη ον σγαηξεά ἴῃ 
ἐπε Ερίϑβεϊε (βεε ἱ. 1, ἰϊ, 1) ρῦονεϑ δὲ ἴπ686 Φενβ οὗ ἔπε Ὀἰβρεγβίοῃ 
τεραγάεά (Πἰ8 τρατἢ ἃ8 αχίοπιαίίο ; δηὰ ἐπ8 ψουϊά θὲ αἰπιοβί ἱπῃηροβϑίρίε 
ἴο υπάεγδίδηά δπιοηρς δεν οἵ ἴῃε 1) εῤέγοίοη ἰῃ τῆς βαγίίεϑε αροβ8 
οἵ ΟΒγιβειδηίεν, δ ἐπε σοηαϊκίοηβ οὗ ἔπε εἶπε αγὲ ἔδκεη ἱπέο οοπβίάογα.- 

τίου ; ἴδε οἷν ψὰν ΨΠΈγεΌΥ ἢ 8 οουἹά θὲ Ὀτουρσῃὲ ψἰεμβίη ἐπε θουηάβ 

οὗ ργορδθ ν ψουὰ Ρὲ ἴο τεβέγίος ἔπε τηεδηίηρς οὗ δ ςῤεγείοη, αὶ 
ἐπἰ8 ψουἹά 6 ἀγοίςγαγν δηὰ ψιποαΐ ᾿υϑεἰβοδίίοη, βεείηρς ἐμαξ ἰῃ οὐὖγ 
Ερίϑβε!α ἴδε ψογὰ ἰβ υβεά σίους αυα! βοδίίοη, ἀπά, ἐπεγείογε, ενὶ- 
ἀεδηῖν ἱπιεηάθαά ἴο πιεδὴ ψῆδὶ ψὰ8 ογάϊμαγιγ ἀπάσγβίοοά Ὁγ ἰΐϊ. 

Αἐυγίδεγ οδἠεςείοη ἀγρεά ἀσαϊπϑβι ἔπε δας πογβῃίρ οὗ 58. δαπηεβ ἰ8 ἴῃς 
ἀπιργορα ἐν οὗ οπα ἰῃ βυσῇ ἃ Πυπηδῖς νΑἱκ ἰπ ΠΠ{π 48 ἃ Οα! !. δῇ ρεδβ- 
Δδηῖ, ἴπε 80η οὗ Νίαγυ δπὰ Δοβερῇ, δείηρ αϑὶε ἴο ρεῆ δὴ Ερίβεϊ!ε οὗ ἐπ ΐ8 
κὶπά ἰῃ Ογεεῖς Τῆς ψγίζεγ οἵ ἔπε Ερίβεϊε ἀϊἰβρίανϑβ ἃ σοπβίάδγαδ!ε κηον- 
ἰεάφψε οἵ τῆς Οτεεκ γγέσάορηι [ἰξεγαΐαγε, οὗ ναγίουβ Ν.Τ. θοοῖβ, απά οὗ 
οἴμεν Οὐεεῖκ ψγιτίησθ. [{ πηδᾶν Ὀε βαϊά ἴῃ γερὶν ἐπδξ ορρογξυηϊείεβ ἔογ 

Ιεαγπίης Οτγεεῖς ψεσα ποῖ ψαηίίης ἴῃ αϊεβειτε, απὰ ἔπε ἕαςξς οἵ 

Βυπλῦ!ε οἰγίῃ ψγαὰ8 σογίδίην πὸ Ὠἰπάγαπος ἔο ἔπε δοφαίγίης οὗ Κπον- 
ἰεάσε ἀπιοηρ ἔδε ενβ. Βαΐῖ ἴῃ ἃ σᾶβε {πὸ ἐμιῖβ, ἰω ψῃϊςῃ ῥγοοῦ εἰζῃεγ 
ἴογ οὔ αραίηϑε 18 ποῖ ἰογι ποοπηίηζ, οὔἊς πιαβὲ ἴο ἃ ἰαγρε εχίεπε ΡῈ 

ϑυϊάεα ΡΥ 84 ὈῬαΐᾶπος οὗ ργοδαθ  εῖεβ. Α8 ἔαγ 8 οὰυγ κπονίεάψε σοβθβ 
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τδογε ψγὰ8 γεδ νυ ποιπίης ἴο ἰπάμος 81. δαπγεβ ἴο ἰδεαγῃ Οτεεῖς ; τπογα 
ἰδ πο ενίάξηςσς ἔογ βαρροβίηρ ἐδαΐ δα εχέεηάεά Πἰβ ἐἀναηρεί  βεἰς εἴδογίβ. 

Ῥεγοηά ἴδε σοηπβηαβ οἵ Ῥαϊεβεϊπε; οὐ ἴῃς σοπέγαγυ, ἴδε ενίάεηος ἴ8 

ἰπ τῆς οἴπον ἀϊγεσζίοη ; ἃ8 ὀνεγβθεγ οὗ δε Ομαγοῦ ἰη Φεγαβαίεπι ἢἰ8. 

δοιινίγ πιιϑὲ ἤανε Ὀεεη αἰπιοβῖ, ἰξ ποῖ αἰϊορείμεγ, ἐχεγοίβεά αιηοηςς 

ἔδοβε οὗ δίβ οσσῃ γᾶος, ογεονογ, ἰξ ἰβ οογίαίη ἔμαξ ἔπε Ῥαϊθβϑεϊπίδη 

Δεν ίβῃ ἰεαοῆεγβ δἰτορείμεγ ἀἰβοουγαρεά ἐνεγυίπίης παξ ἰεηάεά ἴο δα 
βργεδά δηά ἱπῆμεησε οὗ τῇς Οτεεῖ βρίγὶξ, ἕογ πεν γί μεν (ἔγοηι τπεῖγ' 
Ροΐηξ οὗ νίεν) γεραγάβδα ἰξ δἃ8β ἃ πιεῆδοε ἴο ογίμποάοχ ψυάδίβπ, (86ς 
Βεγρπιδθω, Κἠαάϊδολε Αῤοϊορείᾳ ἐνιὶ πεμίεοίαγπεπ ϊολεη Ζεϊέαϊέίεν, 
Ῥ. 80, εἴς.); δηά ἴογ ἃ δεν ἴο ρο ἴο πεδίβεη 8886} 168 ἴο ἰεάγῃ 
ψ88, ἴο 88 ἴδε [εδϑὲ, ἱπηργορδῦ!α ἰῃ Ῥαϊεβίίθε. Α8 δὴ ἀροϑβίϊε οὗ {πε 
αἰγοαπιοίδβίοη (Ὁ. ἰἱ. 9) ἰωα Ῥαϊεβείης ἔπε νατγίουβ αἰαϊεοῖβ οὗ {πε 
Ῥαϊεβεϊηίδη νεγηδουΐαγ ψεγα ἀπιρῖν βαῆςοίεπε ἴον 5:1. δαπηεβ᾽ ράγροβεβ. 
[ε πιυβὲ αἰδο ῬῈ οοηξεββεά ἔδαΐ, ἐνεὴ σγαητίησ (παῖ 51. δαπιεβ παν 
Οτεεκ, τς ἴαγρε δοᾳυδίπίαπος ἱ ἢ βοπὶα οὗ ἴδε Ῥααϊΐπε Ερίδβιϊεβ. 
σι ἢ πε πγίζεγ οὗ ουῦ Ἐρίβε]ες βῆονβ ἰ8 αραίηϑδε ἔπε δυϊδογβαϊρ οὗ 

51. δαπιεβ; ἴογ ον νγὰβ ὅ:. δαπιεβ ἴο σαίῃ βυςσῇ δη ἰηεπιαῖε Κηον-- 
Ιεάψε οὗ ἔπεβε νίτδοαξ πανίηρ ἴπεπὶ Ὀεΐογε πὶ ἢ 1 ἰ8 σεγίαίη ἐπαξ 
ἰῃ ἴῃοβε δαγὶν ἄδυβ ἵπεγε ψεγε ποῖ πιδην οορίεβ οὗ ἰδεπι, ἀπά ψβαῖ. 
Ἔνεγ οορίε8 ἴπεγε ψεγε ποιὰ θὲ ηἡεεάεά ουϊδβίάε οὗ Ῥαϊεβέίης γαΐπε 

ἔδδη ἱπβίάς ; ποῦ ἰβ ἰξ φαίϊε οἰεαγ ἣν 51. θαπιεβ βῃουϊά πᾶνε γεαυίγεά. 
Ἐποπὶ δὲ «11. Ὑἤεβε Ερίβιίεβ πιυϑὲ ἤανε Ὀεθη ἰγεαβυγοά Ὁ. πα 

ΟΒαγοδεβ δἀὐάγεββεά 88 τμεὶγ βρεοίαὶ ροββεβϑίοῃ; οορίεβ οὗ ἴπεπὶ ἃγα 
ποῖ ποῖὶν ἰο δανῈ Ὀδεη οἰγουϊαῖϊεά σοπεγα!ν ἀπῈ}] ταν δαά Ῥεςσοπια 
δΔυξπογίίαεινε ἀοσιιπγεηΐβ ἰῇ 6 ΟΠαγοῦ αἱ ἰαγβε, ἀπά {πἰβ σδῶ 

ΒΟΆΓΟΟΙΥ αν Ῥεεη ἴπε οαβε ὑπι]] οἷοβε ἀροὴ ἴπε εηά οὗ {δε γϑὲ 
σεηΐυγΥ δὲ ἐς εαγοϑὶ. Τῆς ἔνο Βρίβεϊεβ μας σοπιε ἰπίο σοπϑβίάδγα- 
τίοη αγὸ Κο"ρπαης, αι τἰτίθη ἔγοπι Οογίπεῃ ἰῃ ο. 58 Α.Ὁ., αηά Οσαϊαέΐαης, 

ΡῬΓΟΡΔΌΪΥ 8. ἰσ εν Ἔαγίίογ, ρεγπαρβ ἔγοπι Απεοοῦ (ος Ερῇαβι8 ἢ) ; 

ἴδεβε αγε τῆς εαγίίεδὲ ἀδίεβ ἐπαΐ οδῃ ὈῈ αβδίρηβεά ἴοὸ ἔδεπὶ, δά 88 
88. δαπιεβ ψα8 πιαγίγγεαά Ῥγοῦδοὶν ἰῃ 68 Α.Ὁ., ἴπεγε σεγίδίηϊν ἄοεβ 

ποῖ ἀρρεᾶγ ἴο πᾶνε δεθη βυϊδοίεηξ εἶπα ἔογ ἴδεπὶ ἴο πᾶνε γεδοῃεά 
παῖ βίαψε οὗ ἱπιρογίδησε ἴῃ ἴπε εγεβ οὗ Οδγίϑείδβηβ σεθσγα!ν ἴογ 
οορίεβ ἴο ἤανε Ῥεεη οἰγουϊαϊεά οὐΐδίάε οὗ ἔπε ραγεσυΐατ σοηρσγερα- 
τίοηβ δἀάγεββεά. Τῇηΐβ αγρυπιεηΐ 4ο68 ποῖ δρρεδί, οὗ σουγβε, ἴο ἔποβε 
ψῆο ποῖά παῖ 51. Ραὺυ! νδβ ἱπάεδιεά ἴο ὅ8:. δαπιεβ᾽ Ἐρίβιϊε. Οὐ 
τὰς οἵπεῦ Βαηά, τῇς δηδίοσυ οὗ δε ἰεξζεγ ἰπβρίγεά ὃν ϑ5:. θαπιεβ ἰῃ 
Αοΐβ χν. βυσρεβίβ πε ροββϑί ιν παξ βοπηεϊῃίης οὗ ἔς βαπια Κἰπά 
ΤΩΔΥ ἧανε Ὀεεη γερεαΐεά ; Ὀαζ πῃ [Πἰβ σα8εὲ γε βῃουϊά ἰοοῖς ἔογ 8οπιε- 
τοίη πιογε μοπιοφεηεουβ ἔμαη ἐπε Ἐρίδβεϊε (πη ἰξ8 δπεγειν) πιο δὲ 
Ῥγεβεηΐ ὕδαγϑ ἢἰ8 ΠπβηΊε. 
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Τυγηίηρσ πον τῆογε βρεοίβοδιν ἴο ἔπε αμεδβίίοη οὗ ἀαέε, χὰ ἢανε, 
βεδῖν, τῇς δηῖίγε αῦβεησε οὗ δὴν γεΐεγεησς ἴο ἔπε ἀδβιγασέίοη οὗ 
Ψογυβαίεπη. ΤὨϊΒ σδῇ εἰἴπεν ἱπιρὶν τπᾶτ τς Ερίδεϊα τσὰ8 ψυγίτεη 8οπλα 

τἰπις Ὀεΐογε τπδξ ἐνεηΐ, οὐ εἶ8α βοηια οοηβίάσγαδίς {ἰπιῈ δἴζογ. [τ ἰβ 
8Δῃ ἀγρυπιεηΐ ΨὨΙΠἢ 18 οΘοῃοίαδϑίνε πεοὶξποῦ ἴογ δὴ εδγὶν ον ἴον ἃ ἰαΐε 
ἀδῖε, ἀηά σδη ΟὨΪγ Ῥὲ αβϑεά ἴο ἐπιρῃαβίβε [με σογγεοΐηεββ οὗ ἃ γεβαϊ, 
οοηοογηίης ἴδε ἀδῖε, γεδοῃεά οἡ οἴδεν σγουηάβ. ὙὭογε ἰ8, ποψενεσ, 
οὔς οοηϑίἀεγαϊίοη βίος βαρσσεβίβ ((πουρσῇ [{ σεγίδίηϊν σαπηοῖ δὲ βαίά 
ἴο ἀπιοιηξ ἴο ργοοῦ δὴ εαγὶν ἀδῖε; ἴῃς ψογάβ ἰῃ ν. 7-9, εβϑρεςίδ!ν 

“ΒΔ ΠΙ8ἢ γουγ Πελγίβ, ἴογ ἴῃς σογηίης οὗ πε [ογά ἰ8β δὲ μδηά,᾽ ἂγε, 
ἰπ νίενν οὗ βυςῇ ἃ ραββαζε 48 δίαγι χιὶ!. 14-87.-- -8εὰὲ ἐβρεοίδ!ν νεγβαβ 
28 8 .---ιἀογε παΐαγαὶ ἔγοπι ομα ῆο ψᾶ8 γτησς Ὀεΐογε τῆς ΕΔ] οὗ 

Ψεγυβαίαπι. Αραίη, ἴδε διίδεησε ἴῃ οὖν Ερίβείε γεραγάϊησ ἴῃς σγεδξ 

Ποπίγονογευ οἡ ἴδε αμεβιίοη οὗ ἴῃς αἀπηϊδδίοη οἵ Οεπεεβ ἱπΐο ἔπε 
ΟΒυγοῦ πιδνὺ με! Ὀὲ υβεά 48 δῇ δγρυπιεηξ ἰῃ ἔανοιν οὗ δὴ εαγίν ἀδῖε, 
τδουσῇ ἰξ πιὰν αἶϑοὸ ἱπηρίν ἴπῈ ορροβίϊε. ὅϑ5ιΙ!εῆςς οἡ {πὶ8 βυδ]εςξ, 
σι οἢ οἰεαγῖν ασίϊαϊεά ἴῃς ΟΠαυγοῦ ἴο δυοἢ δη ἐχίεηξ 88 ἴο βῆδε ἔπε 
ὙΕΙῪ Ρ Παγ (ο. ΟαΙ. 11. 11 65.) σδπ οτἱγ Ὅς 588ιἰβέδοϊογ!Υ ἐχρίαἰπεά ου 
οὔς οὗ ἔνο δυροίΐδεβεβ ; εἰΐῃεγ ἴῃῆε Ερίβιϊες νὰ ψγιτεη Ὀείογε ἰδ ΐ8 
ΠΟΠίγονογΒυ ἄγοβε, ογ εἶδε ἰξ ψὰβ ποῖ υυϊζίεη ἀπε] 80 ἰοῃς δἴϊζεγ [μα 
ἴδεγε νὰ 8 20 οσοσδβίοῃ ἴο γείεγ ἴο ἴξ. [{ ἰβ, (πεγεΐογε, δὴ αγραπιεηΐ 
ΜὨϊσἢ σάη ὈΕ ἀαδβεά Ὀοξἢ ἴῃ ἕανσωγ οὗ δῇ δαῦῖὶν ἀπά ἃ ἰαῖε ἀδΐε, δῃά ἰβ8 
τῆω8, Ππκὸ τῆδῖ 7.8 γεΐεγγεά ἔο, ἱποοηοίαβίνε. Βαΐ 8εὲ ἔυγεμεν οὐ [Πϊ8 

Ὀεῖονγ. [|π δε πεχὲ ρίαςε, ἴῃς ἀαέα ἴο Ὀςε σαξμεγεα ἔγοτῃ ἔπε Ερίβε!ς 
ὯΒ ἴο {δε ογάξγ απά οσοπεοίϊέμίοη ὁ ἐπε Οἰμγοῖ ἀγα ἱπιρογίδηϊς. ἰῇ 
βεεϊης ἴο Βχ δῃ ἀρργοχίπιαῖε ἀδΐε. Τῇδ πχεείίησ-ρίασε ἔοσ ψψογβῃΐρ 

οὗ δε Δεν βῃ- γί βείαπβ ἴο ψῇοπιὶ πε Ἐρίβι]ε 18 δά ἀγεββεά 8 οδ]εά 
τῆς “Θγυπαροσαθ᾽᾽ ; ἔγοπι (8 ἰξ δ8β Ὀδεη γρυεά {πδΐ ἐπε Ερίϑβεϊε 
ν 88 Ὑγτεη δὲ ἃ τἰπιὲ ψῇεη ΟΠ γίβείδη δηά Δεν ϑἢ ρίαςεβ οὗ τνογβδϊρ 
δαά ποὲ γεῖ Ὀεοοπιε αἰ δῥεγεητκίαϊεά ; ἰἢ, 11 8 δαἰά, της Ερίβεῖς δά θεεη 

υυγιτεη, 8αν, ἀυγίηρ ἴῃε βΆγϑὲ δ]ὲ οἵ πε ϑεσοηά οσεπίυτυ, βυαςῇ ρίαςς 
οὗ πιεεϊίης σου ἤανε δε τουηθά ἐκκλησία. ἴῃ γερὶγ ἴο {Πἰ8, Βον- 

ἐτογ, ἰἃ σα Ὀ6 αγρεά τῃδξ συναγωγή 8 ἀδεά οὗ ἃ ἀἰϊδιϊποξίνείγ ΟἸεί8- 
εἰαπ ΔββεπΊΪν, 4.0., ὉΥ ΗἩετγηῖδβ ἰπ Μαημά,, χὶ, 9. Αγραίη, ἴω ἰ. 1 
τηεηϊίοη ἰ8 πιδάς οὗὨ “ΠΊΔΩΥ ἴεϑοθεγβ," δηά ἰῃ ν. 14 οὗ πε “εἰάογβ 

(ον ργεβρυίεγβ) οὗ τῆς Οδαγοῇ " (τῆς ἐκκλησίας) ; ἔπαΐ πο τεΐεγεῃοε [8 
πιδάς ἴο “ ὈΙΒΠορΒβ᾽᾽ οὐ ““ἀεαςσοηϑ᾽ ροἰϊπίβ ἴο δῇ μηάἀενείορεά Πσοηϑβίϊ- 

τυκίοη οὗ ἴῃς ΟΠυτγοῦ, δηά ἐπεγείογε ἴο δῇ δαγῖν ἀδίε ἔογ ἔμε Ἐρίϑβιϊε ; 

τιογεονεγ, ἴῃς ἐχργεββίοῃ “" ΠΊΔΩΥ [αϑ δε ΓΒ᾽ ΤΊΔῪ ἱπηρῖν ἃ εἰπιε τνἤεῃ 
τερυῖΐαῦ ομαγοῦ οἱ ἕσεγβ ἔογ [Πϊ8 ράγροβε ἢδά ποῖ γεῖ δε ογάδίπεά, 

Βυῖ, οα ἴδε οἶδεν δαπά, ἰἴ σδὴ Ὀὲ δγρυαεά ἔδαΐῖ ἴδε εχίβίεησα οὗ 

“ ράεγβ οὗ πε ΟΠυγοῦ ᾿᾿ ἀο68 ροίηΐ ἴο δῇ ογραηΐϊβεά βυβίεπι), αηά ἔδαῖ 
ΨΝΟΙ,. [ν.Ψ 26 
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πε ““ΠΊΔΩΥ ἰοαοθεγβ᾽ ἰ8 Ὀεϊίζεγ ἀπαεγβίοοά δὲ ἃ ἔπιε σε ἴδε 

παπιρεγ οὗ ΟΠ γί βείδηβ μδά σγεδίν ἱπογεαβεά, Ηδεγε, ασαίη, τῆς ἀγρυ- 

πιεηΐ οη εἰΐπεγ βίάς [8 ἱποοῃποϊβίνε. Οηςα πιοτγε, ἐδς οοπαϊέϊοηπ οΓ ἐΐκε 

Οληγοῖες ἴὸ ψὨϊσὮ τῆς Ερίδεϊε ἰβ αὐἀάγεββεά ἢδ8 ποῖ ἀπηδίυγα!ν Ῥεαα 
Ροϊηξεά ἰο 48 ποῖ βυζρεβίϊνε οὗ {πε νεγῪ δαγὶν γεαγβ οἵ ΟἨγίβείδη εν ; 

πε εαγηδβίηθββ δπὰ Ζεαὶ ψῃΐο οἠς πιὶσῃϊ ἐχρεσὲ ἴῃ ἔμποβε οὗ ἴδε 
ἢγβῖ σεησγαξίοη οὗ Ο γί βείαπβ 18 σοπβρίσυουβὶν ἰδοϊκίησς ἀπιοηρ ἴποβε 
αὐάγεββεά ; {πε ἱπιργεββίοη σαίϊποὰ 88 ἴο τῆς ομαγαοίεγίβειςβ οἵ 8636 
ἰ8 ἀϊδβαρροίητίηρ---ῃε ἀπργία ες ἴοησας, νογ  ἀϊπεββ, αυδγγε ων, 

7εδ!ουβυ, ἃ πιεγοαπαγυ 8ρίγίῖ, ἀδβρί βίη οὔ {πε ροογ, δαϊίζεγίης τῆς γἰςῇ, 
Ιυ8ῖ, ἀηὰ δὴ δηϊίγε αὔβϑοηςς οὗ ἴδε ψίβάοηι [δὲ 18 ἔγοπι αῦονε, ψ τῆ 

{δε νἱγέμεβ νῃϊοῇ τῃ 18 Ὀγίησβ ἱπ [8 ἰγαίη. ΤῊ β ἀγραπιεηΐ ἰβ ἐχίγεπιε Υ 

ΜῈ] απϑνεγεά Ὁγ Μίαγογ (ρρ. Ἴχχν !. 8.), ῆο φίνεβ ἃ πυπιῦογ οὗ 
ἘΧΑΠΊρΡΙε8 βῃηονίης ἴπδὲ ἃ βἰπηαγ βἴαϊε οὗ πιογαῖὶβ ψὰβ Ἔχῃίίϊεά ἰῃ 
οἴδεγ πεν -ἰογπιεά ΟΒρίϑείαπ σοπιηγαηίεο8 ; θαἙ 8 δΔῆϑνγεγ 18 ποῖ 

ςοποϊυβίνε, ἔογ 8οπιε οὗ ἴῃς εἐχαπΊρίεβ οἰϊεά---Απαηπίαβ δπὰ ϑαρρῆίγα, 

Θἰπιοη---αγε 80 ΟὈν οι 5}Υ ἐχοθριίοηδ!ὶ ; οἴμεγβ, βαςἢ δ8 ἴῃς πχαγηχαγίησ 

οὗ Ηε!!εηίβεὶς δεννβ αραίηβὲ ἔπε Ἡδῦγενγβ Ὀεσδαβα {πεῖν ψίάοννβ ψεγε 

περεοίεά ἰῃ τῆς ἀδίν τιϊηἰβιγατίοη, ἀπά ἔμε [εαίουβυ Ὀεΐνεεη ετνβ 

δηά Οδηΐξεβ πιοπιοηεά ἰη Δςοῖβ χν., ἀπά ἴῃς σα86 οὗ ἔποβα ψῆο δά 

ῃοΐξ Πεαγά ““ψδεῖπογ ἔπεσα Ὅς δὴν Ηοῖν Ομοβῖ," δγὲ ποῖ, βιγίοει 

βρεδκίηρ, ἀπαίορουβ. Μογεονεγ, ἃ ἀϊβεγεηςσε πιυβὲ Ὀὲ πιδάς δεΐτψεεη 

γαοεηξίν σοηνεγίεα Φεννβ δηά ἔποβε δἀπιοηρ ἴῃς σεηί 68 νῆο Ὀεσβπια 

ΟὨ γι βείδηβ; ἀπιοης ἴῆε ἰογηῖεγ ἴδογε πδά αἰναγβϑ Ῥεεῆ ἃ ργενίοιιβ 

τραϊηίης ἰῇ πιογαὶ ἀἰϊβοὶρ᾽ πα, ψ δίς ψᾶ8 ποῖ ἴπε οαβδὲ στ ἐπα 
Οεηῖοβ ; ἐῆε οδαγαοίογίβιςβ, ἰπεγείογο, αἰἀδά ἴο αρονο, νι οἢ ἀγα 

ϑροῖδη οὗ ἰῃ γείεγεπος ἴο Φενίβῃ- ἢ γίβείαπβ βδουπά βίγαησεγ ἤδη {ἴ 
Οεπεςε- ἢ γι βείδβ ψεγε ἰῃ αυσδβιίοη. [{, οὐ ἔπε οἵπεγ παηά, ἔῃς 

Ἐρίβεῖε---ογ ἴῇοβα ραγίβ οἵ ἰξ ψῇῆϊςἢ σοπιε ἱπίο σοηϑίἀδγαζίοη ἴῃ ἐπ 8 
ςοπηροῖίοη ----ννα 8 νυγίξεη αἴζεγ ΟΠ γί βιίδηϊγ δά Ῥδεπ ἐβίδ ἰϑῃεά ἴον 
ἴνο ογ ἴῆγες ρσεπογδίίοηβ, ἴπε σοπαϊτίοηβ ἀεβογίρεά νου ὈῈ πλοῖα 

ςοπιργεδεηβίθϊε. 
Τῆς σοηάϊκίοηβ υ8ὲ γεΐεγγεά ἴο πηαβῖ, ἰη ραγῖ, πανε δεεη ἔπε σαιδε 

οὗ {πε ργεάοπηίπαπίὶν εἰλ οαὶ σπαγαοίεν οὗ ἐπε Ἐῤίδεϊς; τιογαῖβ γαῖῃεγ 

τῆδη γεϊ σίου βουπὰ {ΠῸ ἀοπιϊπαηὶ ποῖε, αηά ἔογ δὴ Ἐρίβεϊε 3 ι τῇ 8 
ἴο ἢᾶνε Ὀεξδη ντγίείεη ἀυγίηρς ἴπε Αροβίοί!ς ἀρε, “ἤδη γε σίουβ ἔεγνουγ 

88 80 ργοηουηοεά, ἰβ σεγίαίϊπ!γ ἃ {{ππι|6 ἀΠῆσα!ξ οὗ ἐχρίαπαϊίοη. Τα 

αἰϊεπιρίβ ἴο βοῖνε τ 8 ργοῦϊεπὶ ἢ ςἢ να Ὀδδη πιαάς ΟὨΪΥ Ὀγὶπρ ἰηῖο 
γε εἴ τπὰ ἱποοησγαοιβησββ οὗ ἴῃς πεεά οὗ βισῇ ἃ ἴοης ἴῃ δὴ Ερίϑβιϊε 
ψυγίτζεπ ἰπ ἴδε πιάά!ε (οΥ βῃογίν δἔξεγ ἴῃς τη 16) οὗ ἴπε ἢγβί σεπίυγυ ; 

ἴον ἰξ ἀἰβῖεγβ αἰίεγίγ ἴω {Π18 γεβρεςὶ ἔγοπι οἴπεν Αροβίοϊς ψυετίησβ. [ἰ 
18, οὗ σουγβα, ἴγαε ἴο βὰν ἴδαΐ “πὸ Αροβίοϊίς ψγιτίηρ [118 ἴο ἐχῃ δὶς 

"Ξ 
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ἔπε πιογϑὶ ἱπξεγεβὲ ἃ8 ἴῃ σοπβίβιεηϊξ αἰπὶ οὗ 81] ἀοοίγίῃς δπά ἰπβέγας- 
εἰοη ; ἔς ἀρρϑδὶ ἕογ σοπάυοσξ σογγεβροπάϊηρ ἰο ἔπε παν ἰεδοπίηρ ἰ8 

δε γερυΐαγ σοποϊαβίοη οὗ 4}! ἀοσιείηα! ἐχροϑβίείοη ᾿᾿;1 Ῥαξ πε Αροβείεβ, 
88 [ῆς 884π|6 τυγίζεγ ἔγαν οὔϑεγναϑβ, αἰ ψαγβ βίαγέ ἔγοπι “" ἴῃς ἢν γενε- 
Ἰατίοη οὗ δε παΐυγε οὗ πιδῃβ ἀδβρεπάεπος οη Οοά δηά Οοά᾽ β σψουΐ ἰῇ 

ήδη, ψῃϊσῇ ναβ οοηξαἰποά ἰπ {πε [ωἱἔε, ἐς Πεδίῃ, ἴῃς Εαβαγγεοξίοη 

οἵ τῆς [μογὰ 9εβυ8,᾽ 2 δηά {ῃ8 ἰ8 [.δὲ ψῇδῖ ἰ5 Ιεἴξ αϑίά6--- τοῦ ρεγῇαρβ, 
τῖογα οογγεσείν, τακθη ἕο σγαηϊεά---ἰη οὐγ Ἐρίβεϊε ; θαξ ἴῃ δὴ Αροβ- 

ἐοἱίς τυυϊτίησ νὰ ἰορίεἰπχαῖεὶν ἰοοῖς ἕογ τς ἰοιυπάδεϊοη-ἐΓατἢ8 ἕο Ὀς6 δὲ 

ἰεαβὲ 48 ργοπιίηεηΐ 48 {πο εἴ σαὶ βιαπάαγαά ψῇῃϊοῇ ἰβ θαβεά προη τ 6π,. 

Τῆς ἀγρυπιεηΐς Ῥαβεά οἡ (ἢ 8 ἕαςξ βρεδῖβ ἴοῦ ἃ ἰαῖε ἀδίε. Νεχί, ἃ 
βυδ)]εςΐ αἰγεδάυν ἀδαϊ πτὶτ, παπιεῖν, ἰς μάαΐο ἰοπε οἵ ἴῃς Ερίδβέϊς, [8 
ΒΟΠΊΘΕΪΠ168 ρυΐ ἰογναγά ἰη ἕανουγ οἵ δΔη δλγὶν ἀδίε ; υΐ [Π|8 σῇαγδο- 
τεγίβϑεις σου] θὲ ἀαδεά ἰῃ βυρρογὶ οὗ δὴν ἀδίε ἔγοπι 200 Β.0.-200 Α.Ὁ., 

ἴο σίνε ἴῃς παγγονγεβὲ πιαγρίη ; ἴῃς αγῴαπιεηΐ, {πεγείογε, ἰ8 τ ΠΟΙΙῪ 

ἐποοποίαβίνε. Μῶογε ἰο δε ροΐπὶ ἰβ παῖ θαβεά ἀροὴ {πε πγεπίίοη 

οὗ τῆε δίασῤῥογα. Ἐον ἴδε “ ἔπεῖνε ἘριΌ68 οἵ ἴῃς Ὠβρεογβίοη " ἴο ὕε 

τὐάγεββεαά ργεβϑάρροβεβ ἃ νίεἶγ-βργεδα ΟΠ γίβιίδηϊν, βασῇ 8ἃ8 ψουϊά 

τεαυίΐίγε πιδην γδᾶγβ ἴο ρεγηιίξ ἰξ ἕο πανε ἀδνεϊορεά ἰξβο! ἔ, 80 ἐῃδὶ δα 
86 οὗ ἴῃς ρῆγαβε ἰῃ γεΐεγεηςε ἴο Δεν 8ῃ- ΟΠ γι βιίδηβ αἰπιοϑὲ σοπιρϑὶβ 

πε ἴο ροβίιϊαϊε ἃ ἰαΐε ἀαῖε ἔογ ἔπε Ὀυ]κ οἵ τπε Ερίβεῖθ. Τῆς οὐἱἷν 
γερὶγ ἔογιῃοοπγίηρ ἴο γεξαϊε [18 σοπίεητίοη ἰΒ ἴο γεβεγίοι [ἢ ς πηθδπίης 

οὗ ἴδε ἴογπὶ “ Ὠβρεγβίοη "᾿; Ὀαΐῖ, 48 αἰγεδάν ροϊπιθαά ουἕξ ἄρονε, δε 
Ἐρίβε!ιε σίνεβ «8 πὸ δυϊπογίεν ἔογ [ἢΐ8, ἀπά ψῇδι τῃ6 εν πιεδηξ ὈῪ 
τῆς ἔμψεῖνα ἐγῖθα68 οὗ ἔπε Ὠἰβρεγβίοω 8 80 νγὰ 1]! κπόονῃ ἐδαΐῖ [ἢ ΐ8 γερῚῪ 

οὐφῇῆϊ βοδγοεῖν ἴο θε σοηβίάεγεά. ΤὭεη, οἡ ἴῃς οἴπεῦ παπά, ἴῃς αρβεηςος 

οὔ Α!!} γεΐεγεηςε ἴο ἴῃς Τεηλρίε δηὰ [18 νογβῃϊρ ἢδ8 Ὀδεη δε 88 δὴ ἀῦρυ- 

τηεηξ παῖ τῆς Τεπιρίε πο πιοζε ἐχίβιεά, απά ἐμαὶ ἐπεγείογε τῆς Ἐρίβες 

τηιιβὲ δὲ δὴν γαῖα θὲ ἰδῖεγ ἔῃδη ἔπε γεαῦ 70 Α.Ὁ. ΤὨϊΐβ ἀγραπιεηΐξ, ἢον- 

ἐνεῦ, 866Π15 αυἱΐα ἱποοποϊιβίνα, ἔογ, υπΐε88 ἔογ βοπια βρεοϊῆς ρύγροϑε, 

ἡπὮν 8δοιά ἰξ Ῥε πιεπιίοηδά ἰπ δὴ Ερίβεϊε ἴο Φεν 58- ΟΠ βείδηβ ἢ 
Εἰμαῖγ, ἰξ [8 ψογῖ ἰηαυϊγίης τι δβεΐῖπογ ἔδε δϑἰίεπος οὗ ἔπε Ερίβεϊε 

οοποογηίησ ἴδε ἵνο σγεδξ αἀἰβείη οείνε πγαγῖτβ οὗ αὐ 8πι---υΐς., ΟἸγοιπ,- 

οἰδίοη δηὰ ἔπε ϑδδθαιῃ--- γον δὴν ἰἰσῆξ ἀροη ἔπε χφαδβείοη οὗ ἀαΐε. 

Τῇε ορίπίοη πδά Ῥδεη αἰγεσεῖν ἐχργεββεά ὃν 51. δαπιεβ ἐπαξ οἰγοαπι- 

οἰβίοῃ νγᾶ8 ἀπηθσθββαγυ ἔογ Οεηΐε- ΟΠ γἰβείδηβ (Ασΐβ χν. 19, οΛ. χν. 5) ; 
οὐ ἴδε οἵδε δαηά, δε ν ϑῃ-ΟἩ γι βείδηβ νου, οὗ σουγβα, αν Ὀδεη 

εἰγοαπιοίβαά, ἰη ἐς ἢγϑί ρεπεγαίίοω ; θα ἴμεγα πιαβὲ πᾶνε δγίβθη δῖ 

δῆ ΕΑΓΙν βίαρε πε αιεβίίοη ἃ8 ἴο ψπεῖπεν ἴῃς οὨϊ]άτεη οὗ Φενίβῃ- 
ΤΠ γί ϑιίαπϑ βῃοιυϊά θὲ εἰγοιπ)οίβεά οὐ ηοΐ ; ἰξ σαπ παγαάϊν θῈ ἀουδίεά 

ΔΡΆγτυ, Α ἱδομδείοη οὗ τῆς Οεπεγαί ἘρῤῥΞέϊο οὗ 5,. ἔανιες, Ὁ. 93. 
3 1δὲά. 
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παῖ ἴπε σοηργεραίίοηβ ἰῃ ἴῃς ὨὈϊδρεγϑθίοῃ ἴο ψῇοπὶ οὐγ Ερίβεϊς σα 
δὐάγεββεα σοπιργίβεά ἃ οεγίδίπ παπιθεῦ οἵ Οδηι6- 8 τψε]!} δ δεν βα- 

ΟὨ γί βείδηβ, δαπά τῆς ἰδξέεγ ἤχαβὲ ἢανε κωόνῃ παῖ με ἔογηγχογ ψεγε οοΐ 

οἰγουπιοίβεά, πεϊϊπεγ ἴπεν ποῦ πεῖὶγ οὨάγεη, απά ἐπεγεΐογε ἔπε 4α68- 
τίοη πιυδὲ ἴανε αγίβεπ ἃ8 ἴο ψῇῃϊο τγᾶϑ (ἢ γῆι σοιγβα ; ἰξ τνὰβ ἃ 

βυδ᾽εοὶ τὰ νοῦ 51. δὰ! μαά δμαδά ἴο ἀεαὶ (1 Οον. νἱΐ. 18); 8 βδοοῦ 
88 πε ῖνο οἰαββεβοῦ Οἢγίβείδῃβ Ὀεζϑῃ το δβϑβοοσίαζε, ἰξ πτυδῖ πᾶνε Ὀεοοηλα 

ὨΕΟΕΒΒΑΙῪ ἴο ἢανε 8οπΊ6 υπίίογηγν ἰῃ (ἢϊ8 πχαϊζεγ ; ἰξ σοποεγηθά τῆς 
οἰ ἄγοη πιογὰ εβρεοία!ν. Οὐ ἰῆε αββϑαπιριίοη οὗ δὴ δϑγίν ἀδίε ἴογ 
τῆς Ερίϑε!ϊε οης πηϊρῆς δἰπιοβί πᾶνε ἃ γίσῃι ἴο ἐχρεςΐ βοπια γεΐεγεπος 

ἴο δε αυοδιίοη οα δοοουηξ οὗ [8 ἱπιροτίαπος ἰῃ δε ἐγεβ οὗ εν, 
ψὨογοδβ οἡ ἴδε ἀβϑιιπιρίίοη οὗ ἃ ἰαῖε ἀδίαθ, ψῇδη ἴῃς ἀδασε οὗ ποη-οἰγ- 

ουπηγοϊδίοη Πα Ὀεεη ἴῃ νορας ἴογ βοπια τ{π|6, ἴῃς βεπος οἡ ἴδε βυδήεοϊ 

πουά θὲ παΐωυγαὶ. [ἰ ἰ8, ρεγῆαρβ, πογίῃ ψῃϊς ροϊητίης οὐὧαἱ παξ ἔδα 
αυσβιίοη νψὰ8 ργορδθΐν ἴο βοπὶε ἐχίεπϊ οοπιρ ἰσαϊεά Ὀγ δε ἔαςξ ἐμαὶ 
Ὀαρείΐβηι, ἃ8 ψ 611 48 οἰγοιμπηοϊδίοη, γγὰ8 ργαςζβεά ἀπιοης ἴῃς Ψενβ, 838 
γεβαγάβ ργοβείγίθβ, θοῇ Ῥεΐογε δηά αἴϊτογ ἴῃς ἰουπάϊησ οὗ ΟΠγἰβείαηϊν ; 

ἀαείηρς {πε θγβὲ σεπίυγίεβ οὗ ΟἸγβείδηϊςν ἴὶ Ὀεσαπια ἃ δυγηίΐης αὰ68- 
ἴίοη δπιοηᾷ ἐπε Ναδὶβ ψβεῖβεν οἰγουπιοίβίοη πτπουΐ Ὀαρείβπιὶ τὰ 8 
ϑιδοίεηξ ; δβοπΊα πιαίηζαίπεα παΐς Ὀαρί8π) αἷοηε βυΐῆοεά. ΤΒοβε 

ψεγε τδίησθ σοησεγηίης ΜὨΐοη ἴῃς ϑοδίίεγεά οοηργεραίίοηβ οὗ ἴδε 
Ὀίδρεγβίοη πγυβῖ, ἰη ἴπεβ6 δαγίν γεαᾶγθ οὗ ἴῃς ρἰδηϊτης οὗ πε [αι ἢ, 

ῃανς πεεάεά συίάαποε. ΑΒ8 γεραγάβ ἴῃς ϑαρραίῃ, βοπῆς δαϊπογίϊαεϊνε 
ἐχργεββίοη οὗ ορίἰηίοη ψουϊά αἷ8δο 8εεπὶ ἴο ἤανε Ὀεεὴ ἀεπιδπάεά [ἢ 
με Ερίβε]ῖα ψεγε οὗ εαγὶγ ἀδῖς ; ἴῆοβε ψῆο δά ον οοπιραγαξίνε! 

γεσθηεῖν δεοοπλα ΟὨγίβείαἢβ πισῃς θὲ ἐχρεοίεά ἴο πᾶνε γεαυίγεά βοπῖα 

δυϊάδποε 88 ἴο ἴῃε ορβεγνβῆσε οὗ ἴπε ϑαρραϊῃ δπά ἰῃς [ογά 8 Πδυ; 
ἔνθ ἰἔ θοϊῃ ψεγε ορβεγνεά, ἃ8 ψ88 ργορδθῖίν ἢ σᾶ8ε ἀπιοηΐ ἴῃ δαγν 

Δεν θῃ-ΟΒβείααβ, αυεβεϊίοηβ δ8 ἴο ἴπε γεϊδιίνε ἱπιρογέδπος οὗ εδοῇ 
οϑῇ βοδγοεῖν ἢανε Ῥεεη ψαηίίησ ἤδη οη6 ΓεπιεπΊθεγβ ἴῃς ραηοι Ποα8- 

Π688 ἴῃ 411 [πΠαΐ σοῃσογηβ ουβεγσναποοβ νῃϊοἢ 18 80 οσμαγασίεγίβεϊο οὗ ἴῃς 
δεν. Τῆς 8ϊΐεηοε οὐ ἴῃθβϑε ἔνγο βυ δ] οΐβ ἰ8, οὗ σοιιγβε, ἱπσοποίαδίνε ἃ5 

ἴο ἀδΐε ; 411 ταὶ σδῃ θὲ βαίά 18 τπδί, αβϑϑαπκίης δῇ δαγὶν ἀδῖε ἴογ (ἢ ς 
Ερίϑβεϊ!ε, βοπῆε γεΐεγεησες ἴο ἔπεπι πισῃε γεαβοηδοίν ὃς ἐχρεςῖεά, πψὮϊ]ς 

{{ ἰ ψεγὲ νετίθη ἀρους 125-180 Α.Ὁ. (8 βίίϊεηςς ψουϊά θὲ παίυγαὶ. 
Τῆς πεῖ γεβυϊέ, τηφη, οὗ ἔπεβα σοηβίἀογαιίίοηβ 88 ἴο δυϊμογβδὶρ 

δΔηά ἀδΐε ἀρρεᾶγβ ἴο Ὀε 88 ἴοϊονβ: Α σγεαΐ ἀεβὶ ἰ8 ἴο ΡῈ βαίά ἰῃ 

ἴανοιγ οὗ 81. Ψαπιεβ᾽ δι Πογβῃίρ, δηά, ἐπεγείογε, ἰῃ ἔανουγ οὗ ἂπ δαγὶν 

ἀαίε ; αἱ ἰεϑϑὲῖ 88 πιυισῇ ἰβ ἴο ὃς βαϊά ἰῃ ἔδανουγ οὗ ἃ ἰαΐῖε ἀδίε (βαν ἴῃς 
ἢγβε οὐ βεσοῃά αιαγίεγ οὗ ἴῃς βεοοπά σδηζυυ), δηά, πεγείογε, αϑαϊηβὲ 

τῆς δυϊπογβῆίρ οὗ 8.. δαπιεβ. Αγραίηβε ὄνεῦυ δγρυπιεηΐ δάάμυςεά ἰῃ 

ἔανουγ οὗ εἰἴπεν νίενν ϑεγίουβ οδ᾽εσξίοηβ σδῃ θὲ ἀγρεά ; Ρυΐ ἴῃεη ἴδε5ὲ 
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οδ]εοείοηβ, ασαίη, σδη ἔογ ἔπε πιοϑὲ ραγέ ὈῈ υρβεῖ Ὀγ σοπηϊζεγ-αγραπιεηΐβ. 
ἴω νίενν οὗ βυςἢ ἃ ρεγρίεχίηρ βίαϊε οἵ αὔὝαϊγβ ἰξ ἰβ εχίγεπιεῖν ἀπ βσαϊε, 
Ρεγθαρβ ἱπιροββίρίε, ἰο γεασῇ ἃ βα(ἰβέασίογυ σοποί υβίοῃ ; οπε {πίη ἰ8 
αυϊξε οεἰδαγ, ἀαηά ἐμαξ 8, ἐμαὶ ἴῃς αἀνοοσδΐαβ οὗ εἰζμες σοπέεητζίοη ἢανα 

ἃ στοδὶ ἀεδὶ ἴἰο ἀτρε ἰη βαρροτγί οὗὨ {πεῖς ροβίίοη, ἀπά παῖ, ἐπεγεΐογε, 

ἀορπιαῖίς «ββεγίίοη γεφαγάϊηρ εἰἴπεῦ 8 ργεσαγίουβ, δηά δε {Πρ οὗ 

τ8ε δὐἀνεγβαγίεβ᾽ αγριπιεηΐβ ὑπο !]!εά ἔογσ. Αὴν οσοποίϊαβίοη γεδομεά 
τηιβῖ, ἔου ἴῃς ργεβεηΐ, δὲ τεηΐϊδεϊνε ; δηά, τῃεγείογε, τῆς νίαν ἤογα 

ΒεΙά ἰ8 ργονίβίοηδὶ----ἰἢε νίενν, (παξ ἰβ ἴο βαύ, ἴπαΐ ἴῃς πδπὶς οὗ ϑ8ῖ. 
θαπιεβ αἰίδοπίης ἴο δε Ερίβεῖς ἰ8 αὐαϊπεηξίς, ας ἐπαΐ, ἰῃ {πε βγϑὶ 

ἰηβίδηοςο, ἴΠε Ἐρίβεϊα νγᾶβ ἃ σγεδῖ ἀδαὶ βῃογίεγ ἴῆδῃ 88 γὰὲ Ποὺ ροβ86 88 
ἰξ ; βεοιίοῃβϑ θείης δά ἀδά ἔγοπι εἰπηε ἴο τἰπ|6, ργοῦδ ον ἐχοογρίβ ἔγοπι 

οἴδογ ψγτίησβ, ον δἀδρίατζτίοπβ οὗ ἔπεβεὲ. [πάδεά, ἰδ ἰ8 ροβϑίδίε ἔδμαῖς 

ν͵ῸΟ ἤᾶνα ἤσγε βοπιείῃίηρς ἰῃ πε βῆαρε οὗ ἰεχί δηά οοπηπιεηΐδγυ, {πα 
Ἰαῖίον θείης επίαγρεα 48 {πὲ ψεηῖ θυ. [ἔπε γεπιεπίθεγβ ον, οἢ δῃ 

ἰηδηίϊξοῖν ἰαγρες βοαῖς, οὗ οουγβε, {πε σοπητηεηῖβ οὗ ἴῃς ψογάβ οὗ ϑογίρ- 
ἴαγε ὈΥ ἀεστγοεβ Ὀεσαπια ἴἢ6 Μίδηπα, [ἢς οοπιπιεηῖβ οὐ ἔμπεδα ἐπα 

Οενιαγα, δηὰ ον αἰεί πηδξεῖν ἔπε ροπάεγοιιβ πια88 Κωονῃ 8δἃ8 ἴδε 
Ταϊνιμά σάτης ἱπῖο Ῥείη, ἴῃς ροββί ιν οὗ τΠ8 ἱπίεηβεῖν δεν βῃ 
Ερίδβε!ῖς Βανίης στον ὈΥ ἃ ργοςσεββ οὗ Ἴσοτηπιεηΐβ, ψἢιϊος αἰ εἰ πηδίε Υ 
οδῖηε ἴο Ὅς τεφαγάεά 48 ραγί οὗ πε Ερίβιϊε ἰζβοῖξ, νυ ἡ] θῈ γε βθά. 
Οἷς ογ ἔνο ἰεπίδεϊνε ἐχαπρίεβ οὗ ἐπα βαρροβεά ργοσεββ ψν]}} θὲ φίνεη 
ἰῃ 111. οὐ ἴδε δαί γϑίβ οὗ ἐπε Ερίβεϊῖς. ΤῊΪΐβ νίενν ἄοεβ ποὲ ργοΐεββ ἴο 
θὲ δηγτῃίησ πιογα ἴπδη ΓΏΘΟΓΥ, ἰΐ ἰ8 ργο Δ ΡΪΥ ἰησαρδῦϊε οὗ ργοοῦ ; Ῥυΐ 
ἰξ α8, δὲ ἰεαϑὲ, ἔῆε πιεγίξ οὗ δε γίησ πε ροδβίξίοα Ῥοῖῃ οὗ ἔδοβα 
“0 δάνοσδξε Δ ΘΑΡΪν 48 Μὰ} ἃ8 [οβε ψῇο Ρεϊϊενε ἰῇ ἃ ἰαῖε ἀαδΐε ἕογ 
τε Ερίϑεῖε. 

1. {1} τΈΒΑΕΥ ΟΗΑΒΑΟΤΕΒΙΒΤΙΟΒ.---Τ δε ἤᾶνε ἴο ἃ ἰαγζε ἐχίεης 
Ὀδδη αἰγεδάν ἀεαῖϊὲ σίτὰ ; αΐ ἃ Ὀγίεξ γεΐεγεησα ἴο τῆτες οἴπεγ ροίῃτβ 

8 ἀεπηαηάεά οἡ δοοομηΐ οὗ ἔπεΐγ βρεςία! ἱπιρογίδηςε. 
((.) Οπε οἵ {δε πιοβῖ βιγικίησ ἔεαζαγεβ οἵ ἴῃς Ερίβεϊε ἰ8 πε εχίεηάθά 

Δοσυδίηίαηοε ψ τ πε Ῥγέδάονι ᾿Ἰξεγαΐαγε ψνϊοῃ ἰξ ὀχῃϊδίῖβ. Μίδου 
ἐπβίδῃςαβ οὗ 1ῃϊ18 νὶ}} θῈ ἔοαηά ἰῃ τῆς Οοπιπιοηΐαγυ, πεγα ἰξ πχαβὲ δα ῆςσα 
ἴο ἱπάϊσαϊε ὉῪ τεΐεγεηοεβ βοπε οἵ ἴμε πιογε ἱπιρογίδηϊς δηά βιγίκίησ 

ἐχδπιρίεβ ; {ΠπῸ [Ο]]Πονίη δ ραβϑασεβ βῃοιιἰά Ὅς σοπιραγεά ἰορείῖδεῦ: 
ἷ. 8, ϑιγ. 1, 26, ΝΥ βά. νἱ. 14, νἱὶ, 14, 15; ἱ. 8, 5ἱν. ἱ. 28, ἱϊ. 12, ν.9 ; 
ὶ. 12, Ννιβά. ν. 16; ἱ. 18, 5΄γ. χν. 11-15. (εβρεοίδ!ν ἰπ της Ἡεδτγεν 
ογὶἰπα!), χν. 20; ἱ. 19, ϑίγ. ν. 11 (Ὡε νογάβ “"δηά [εἰ τῆν [|ε θὲ 

βίησεγα," ψῃϊςἢ ἀγα ἰηβεγίεα Ὀν ΑΟΥ͂., ἄγε ἰουηά πεϊζδογ ἰῃ ἕἢς Ηεδγον 

ηονῦ ἰδ Οτγεεῖ ; ἐπεὶνρ αὔϑεπος πβῖεβ τς αἀφγεεπιθηΐς Ὀεΐνεεη πα 

ψογάβ ἰη 48. δηά {ῃΐ8 ραββαρα οἰοδβεγ), ἰ. 29, ἱν. 29, νυ. 18; ἱ. 27, 

5'γ. νἱῖ, 854-36, οὐ ἵν. 10; 11. 6, Νν δά. ἰϊ. 10 (ἢ ἴῃς Οτγεεὴ ; 11]. 2, 
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Θίν. χίν. 1, χίχ. 16, χχν. 8, χχχνιὶ. 18; 1ϊ]. 8, 6, 51γ. ν. 18, 14, νι". 3 

χχνὶϊ. 11; 111, 8, 5:γ. χχνί!. 16-18.; 111. 10, ϑ5΄:γ. χχνι!. 12 (δ6Ὲ αἰ8ο 
οοηζοχί) ; ἐϊ. 18, 11, Ννι8ά, νἱ!. 22-24; ν΄. ἃ, ᾽ν. ἵν. 1-6, χχχίν. 22 ; 

Υ. Ἰ, ὅ8ιγ. νὶ. 19; ν. 1θ, 5ἱγ. ἰν. 26; νυ. 11, 8ίγ. χινὶ, 8 (οΛ σοπέεχε). 

ΤὭα86 ἃγὲ νον αν ἔγοπι θείης ἐχῃδυβίϊνε, ἀπ Οηἱγν ἔνο ὈοΟΙΒ οὗ ἔπ 6 
Μιδάονι ἰἰτεγαῖυγε μανα Ὀεεη γεΐεγγεα ἴο, ψἤεγεδβ ροϊηίβ οὗ σοηϊδοϊ 

δρα ἴο δε ἰουπά ἴῃ βενεγαὶ οἴπεγβ. Τηΐβ πηονίεάσε ἀπά βυπιραίῖῃν 
στ τπε 7 έσάονι τεγαΐαγε βυσρεβῖ ἃ Η εἰ] δηἰβεὶς γαῖπον ἤδη ἃ Ια[εβ- 
τἰηίδη δεν. 

([..) Α βεοοηά ᾿ἰΐογαγν ομαγδοζογίβιίς, δά οὴς ψἢϊοἢ ἰ8 ζαγίμες 
ἰπάϊοαεϊνε οὗ Ηεργαὶς σοϊουγίης (866 Ὡρονε), ἰ8β ἴο ὕες ἰοιπά ἴῃ [ῃς 

ἰαγᾷε Ὠυπιρεν οὗ ραγα οἰ ἰδπιβ νἰςἢ της Ερίβι16 σοπίαϊηβ. Τῆϊΐδβ ΜῈ ]}- 

κηόνη Ηροῦδγεν ΠςΕΓαΓῪ σπαγαςίεγίβεῖς ἀρρεᾶγβ βοπιείίπιε8 πιογα οἰ θαυ 

τῆδη αἱ οἵδεγθ ἰη ἴῃς Ερίβεϊε, θυΐ ἃ ἔειν οὗ ἴῃς πιοβὲ ορνίουβ ἐχϑπιρίεβ 
τα ἴδε ἰο!]ονίης :--- 

ῖ, 3, 10. 1 ἐπε ὀγοέλιεν οὗ ἴοι ἄεργέε ρίονγ ἱμπ κὶξ δὶρὴ ἐπίαίε ; 
πὰ {δε νἱοῖι ἐπ ἐπαΐ δὲ ἐς πιαάξ ἰοιν. 

Ι. 15. Τλοη ἐπε ἱμ5ὲ, καυὶπρ οοποεὶυεά, δεαγεί οἷπ; 

Α"ά ἐπε οἵη, δεῖπρ με -ρτοιση, ὀγίηρει γογε ἀδαΐνι. 
ἱ. 17. Ενενν ροοά ρὺξ απὰ εὐεγνν ῥεγγεοί δοοπ ἐς ἥγοηι αδουε, 

Οονιὶηρ ἀοιση ὕγονι ἐμέ Ἐαέμεν ο7 1ἐρἢδ, 

γχὲι} ζλονι απ δὲ πο ναγίαΐίοη, 

Νον 5μαάοιν ἐδμαέ ἐ5 οαδὲ ὃγ ἱμγπίπρ. 
ἰ. 19,,ω0.0. ΜΒμέ ἰδὲ ευδνγ νιᾶῃ δὲ δισίζέίο πέεαν, σἷοιο ἰο βῤεαξ, οἷοι 

ἰο ισγαίξ ; 

τον ἐπε τισγαΐἢ οὗ νιαη τἸσογβείμ ποί {8 γὲὶρκέδομδμδδς ΟἿ 

σοά. 

ἱ. 22. Βε γε ἀοεγ5 οἵ ἐδε τσογά, απά ποὲ ἀξαγεγς οπῖγ, 

εϊμάϊηρ γομ οἷον ϑβεῖυέϑ. 
Δ. 11,12. οίᾷ ἐπε ἠομηπίαὶπ Ξεπά γογε ἤγονι ἐπε βαγιε οῤεπίηρ 

δισεεί απαἃ δὲξίον τσαΐεν ἢ 

Οαη α ἢ ἱγέε, »ῃ} δγείδγεη, γίεἰα οἱΐυες, ΟΥ̓ α υἱπὲ βρΞ ὃ 

8εε, ἔυγέμοτ, ἱν. 7, 10, ν. 4, 56,9. ΤῊ! 8, ἴοο, ἰδ ἰπ ἔπε βέγίε οὗ πιυςῇ οὗ 

τῆς ἡγ͵γέξάονη ἰτεγαΐατε, ἀπά γεπγη 8 οης οἴζξεη οὔ τῆς Βοοῖκ οὗ Ῥγονεγδβ 

ἐβρεοίαιν. 
(11.) [μαβεῖγ, οὔα σδηηοῖ ἔα! ἴο ὈῈ βίγαοϊς Ὀν ἴπ6 παπιρεγ οὗ νογάβ 

-ἃ ἰἴαγᾷε πυροῦ ἤδη {πε βῃογίπαββ οὗ πε Ερίβι!ε ἰ8 ςοηβίάεγεά--- 

νι Ὠΐοἢ ἄγε εἰζπεγ ἅπ. λεγ. ἰπ ἴπε Νὲνν Τεβίδπιεηΐ, ογ νεγν γαγεῖν ἰουπά, 
ουϊϑίάε της Ερίδβείε, ἰῃὰ τῆς ϑερίυασίηις ογ Νὲν Τεβίαπιεηξ; [Πϊ8 ἀ6- 

ποΐεβ ἃ κπονίεάρε οὗ Οτγεεῖ [Πτεγαίαγε δηά οἵ ἴῃς Οτγεεῖκ ἰδησύυασε 
δεπεγα γ, νγὨϊ οἢ 8 νεγΎ ἠοξίσεδδίε ; δἰζεηιίοη ἰ8 ἄγασῃ ἴο βαο ψογάβ 
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ἴῃ 186 Οοπιπηεηΐασυ ψῃεπενεγ πεν οοοαγς. Εογ οἵδεῦ Πτεγαγν οἤαγ- 
δοίεγίβειςβ 86ε6 ἴ. ὃ 2. 

Π|. ΑΝΝΑ ΥΒΙ8. ΟΡ ΤΗΒ ΕΡΙΒΤ[Ε.---ἼΠε ναϑὲ πιαϊογίἐν οὗ σοοπιπηιοθη- 
ἰΔΐογβ δε ἀσγεεά τῃπδΐ Ὧ0 ςοηπδβίϑίεηϊ βοῆεπιε ἰβ ργεβεηϊοά ἰῃ 1818 
Ἐρίδβεϊςε, θυξ τῃδὲ ἰξ σοηίδίῃβ γαίμεγ ἃ ὨυπΊῦεΓ οὗ πποοηποοῖεά βανίηρβ 

ἩΠΙΘΏ ἀγα ἴογ ἴῃς πιοϑὲ ραγὲ ἱπάδρεηάεηϊς οὗ οπε δποῖπεγ. Τῆς 

ΔΠΑΙγϑίβ οὗ ἴῃς Ἐρίϑεῖας βῆοννβ ἴῃς οογγεοΐηβββ οὗ ῃϊ8 νίετν ἴῃ ἴδε 

πιαῖπ.} ἴῃ βοπιε Ἷδβ68 ἰΐ 8 ροββίδίε ὑπαὶ ἃ [πουρσῃς σοηπεοιίοη οὗ ἃ 
βεοοηάδγυ σμαγδοῖεγ οχίβίβ ννίοἢ ἰ8 ποῖ δὲ οὔςε δρραγεηῖ; ὉῪ ἃ 
τῃουρῃιί-ςσοπηδοίζίοη οὗ ἃ βεσοπάδευ οδαγασίογ ἰδ πχεδηῖ, ἤδη ἴῃ ἔνο 
βιιοςσεεάϊησ βεςίϊοηβ ἃ βυδογαϊπαΐε, θοὲ 6 πιαίη, τπουσῃξ οὗ {δε 

ΘΑΓΙΙογ ἰ8 κε ᾧρ ἃπά ἀεαῖξ ψ ἢ ἴῃ Πα ἰαΐεγ; δῇ ἘχαπΊρίε παν ὃς 

βέξῃ ἰῃ ἔπε ἔψο βεοίίοηβ ἱ. 2-4,1. 656-38; ἴδε πιδίῃ τπουρσῃξ ἰη ἐδς 
[ογπιερ ἰ8 {πε θείης ογέα! πῃ τεπιρίατίοηβ, ἴπε βυδ)]εςξ οὗ ραζίεποε ἰβ ἃ 
βυδογάϊηαίε τπουρῆϊξ, ἀπά 5811}} τῆογε 80, ταὶ οὗ Ἰαςσκίηρ ἰπ ἡοιϊῃίης ; 
με ἰτ 8. (8 ἰαβὲ ψῃϊοῃ ἰ8β ἵδη ᾧρ ἴῃ ἴπε βυσσεεαάϊηρ βεοϊίοη δηά 
αἰίδοπεά το ἴῃς ἐπουφῆϊ οὗ ἰαοϊκίηρς ἴῃ νυ ἰβάοπι ; 80 {πδΐ, αἰ Βουφῇ ἰξ 18 
ρεγίεσιΥ ἴτας ἴο 88} ἴπεγε ἰ8 η0 σεηείπε σοηηδοικίοη Ὀεΐψεξη ῃεβε 

ὕπο βεοιίοηβ, γεῖ ἔπεχε ἰ8Β ἃ βεσοηάδευ σοηπεοζίοη. [1 ἰβ ἱπιργοῦαθίε" 
τῆδξ 86 ἔνο βϑοϊίοπβ οοηλε ἔγοπι ἴδε βαπὶα ψγίϊεγ, Ὀεοδυβα Π6Υ̓ ἀγα 

ἰαςκίηρ ἴῃ γεαὶ πιεηΐαὶ βεχιξηςς ; δηά γεῖ ἃ βεπιοίδηςε οὗ βεαύξηςε [8 

δρραγεηΐῖ; ἰἢοϊἢ σαπιε ἔγοπι ἴῃ βαπΊαῈ πυγίζεγ οὔς ψουἱά εἰμεν ἐχρεοῖ 

ἃ ϑεπυίπε βεαύδηςς οὗ τπουρῆςξ [ἔ τῇς ἔνο ψεῦε ἱπτεηάεά ἴο Ὀ6 σοη- 
ηδοῖεά, οὐ εἶδε ἃ οἶεαῦ ἱηαϊοαϊίοη οὗ εδοῦ Ῥείη 8βεἰ -οοηϊαίπεαά, Α8 

ἴπεγ δίαπά, ἰξ ἰΙοοῖβ 45 τῃουφσῇῃ ἴῃς ἔογπηεγ ψαγε ἃ ἴοχί, δηά {πε ἰδίζεῦ 

ἃ σοπηπιεηΐ ἀροη ἰΐ, νεγν πιυςῇ [{πὸ [6 δἰπηαῦ ργόσαβ8 Ψ ὨΪοἢ οσσυΓβ 

ἰμοεββδηῖν ἴῃ τε Μώλμα2 Τῇα πεχὲ βεοζίοη, ἱ. 9-11, ἀδα|8 ψίτἢ τῆς 

βυδ)εςϊ οὗ γἰοςἢ «πὰ ροογ; ἰξ βίαπαάβ 'π δὴ ἰβοίδίεά ροβίτίοῃ ἤεγε, θυΐ 
͵8 ἱπεϊπιαίεῖν σοηπεςζεά νυἱὲῇ τε ἰαῖεν βεοιίοη, ἰἰ. 1-18, ΜΙ 1. 12-16 
ψὰ Ὦανα δηοίΐπον ἰπβίδησο οὗ ψἢδέ Ἰἰοοίζβ πὸ τοχὲ δηὰ σοπηηγχοηΐξ ; (Π6 

δυδ᾽εςε 8 τῃδξ οὗ τεπιρίαϊίοη, ἀπ σοπΊεβ πιοδὲ παίωυγα ν δἴζερ ἱ. 4. 

ἴδε ἰεχὲ 8 σοπίαἰηεά ἴῃ νοῦ, 12, ἐῃε ἕο] ον ίης νεγβεβ ἴπεπ σοπιτηεηΐ οα 

ἴδε ἠδΐυγε οὗ ἐεπιρίαἰίοη. ΤἬΙΒ 8 δὴ ἰηϑίγαςζινε ἰηβίδηοσε {Ππδἴγαίίινε 

οἵ [86 τπεογῪ οὗ ἴδε αὐϊῃογβῃίρ οὗ ἴδε Ερίβεϊε πεγε εηπιαιίνεϊν αάνο- 
οαἴοά (βεε ἃρονε) ; ἴον οἢ σοπιραγίης {πὸ βἰπιρίε, βιγαί ῃεογναγά ομαγ- 

δοῖεν οἔ νεγ. 12 ψίτῇ τῃς ἱπεγίςαϊε ομαίη οἵ ἱπουσῆζ ἰῃ πε ἔτο [οἱ οννίη 
γέγβεβ, ἰ 8 αἰπιοβὲ ἱπηροββίἷες ἴο ροβίυϊαϊε ἰάεπεν οὗ δυϊπογβῆϊρ. 

1 ῬΑστγυ᾽Β δἰίεπιρὲ ἴο βῃον (πᾶν ἴπε Ερίδβι]ε 18 “"" ἃ νεγυ οδτεῖι! δηά Ἰορίοδὶ ἐχροβίοη 

οὗ ἃ 5βίηρίε ἴεπιε " (οῤ. εἶέ. Ρ. 6) 18 ἱπρεπίουδ, Ὀὰϊ τηυςἢ ἴοο ἀτιίβοῖδὶ τὸ σάγγυ σοηνὶς- 
ὕοη. 

3 Οδιοδονογάβ, ἃ νουϊά βεεπὶ, ρἰγεὰ {πεῖς ρατὶ ἰῃ ἴῃς ἰογπιδίίοη δηὰ στουρίηρ οὗ 

βεοϊίοπβ. 
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ἱ. 17 Ὀεϊοηρβ ἴο ἔπε ργεσεαΐην, ροββιὶν (8εε ἹΝ΄. ὶ 1), ἀπά ἰ. 18 βδεεπιβ ἴο 

Ῥε ἃ ςοπηπιεηΐξ οὐ ἴῃς “ ΕΒαΐδετγ οὔ ρα. ἰ. 195-20 ἔογπὶβ δη ἰβοίαϊεα 

βαυϊηζ. Α βεϊξεοοπίαίηεά βεσϊίοα οἡ ἴδε βιιδ᾽εοϊ οὗ ργαοίίοαὶ γεϊσίοω 
[οἱοννβ ἰῃ ἰ. 21-25, ἰο παϊος νν. 26, 27 ἴογπι δὴ δάαϊτίοη. ἰἱ. 1-18 
[48 αἰγεδάυ θεξῶ γεέεγγεά ἴο ; ἰξ ἰ8 [οἹ]Ἱονσεά Ὁ. ἃ ββοϊίοη (ἰ(. 14-26) οὗ 
ἄεερ ἱπίογεϑε οἡ ἔδε βιδ)εοῖ οἵ ἕαίτ ἀπά ψογίβ, το ψῃϊςῇ {ἰ, 13-18 

Ῥεϊοης, δοοογάϊηρ ἴο ἔπε 5υδ]ες-πιαϊτίεγ. {{|. 1-12 18. ἃ βεϊ -οοπίαϊπεά 
Ράββαξε ἀεδίϊηρ στῇ ἔπε βαδ)εοί οὗ βε! -οοῃέγοί 48 γεραγάβ ἴῃς ἴοησιιε. 

1 ἐμεβε βθγϑὲ ἐῆγεε ομαρίεγβ δῆον ἃ ψαηΐ οὗ πΠοπιοφεηείυ, πε ἰαβῖ ἔνγο 
ἀο 80 ἰῃ δὴ ὄνεὴ πῆογα ρεοπουποθά ΨΑΥῪ ; {δὰ ναγίοιιβ βθοϊίοπβ ἃγὲ 
οἰεαγίν αἰνίἀεἀ ΟΥ̓, βῃονίης ῶ0 σοπηξοζίοη ψίτἢ εαοῇ οἴπεν, ἑἰς τδοΐε 

ἰογπιίης ἃ οοἰεςτίοη οὗ εχίγαςίβ, ἀρραγεηξίν ; ἴπαβ, ἰν. 1-10 σοηϊαίηδ 
ΜΑγηΐϊηρ8 ἀπά οχπογίατίοηβ σοποογηίηρ ἔπε ργδοιίοαί γεϊρίουβ {ἰδὲ ; 
ἶν. 11,12 ἰ8 ἃ βδογί βεοζίοῃ οὔ ἴπε πεεά οὗ ορϑβεγνίωης ἴῃς βεοοῃά σγεβδὲ 

ςοπιπιαπάπηεηϊ οὗ ἐμε [ὧν ; ἰν. 18-17 [4γ8 βῖγεββ οὐ ἴῃς υποεγίαί πν 
δΔηά4 ἤεξεζίης οπαγδοῖερ οὗ δαγίμἷν [ἰπ; ν. 1-11 ἰ8 δῇ εβοδαϊοϊοσίοαὶ 

βεσίίοη, ἃπά εχιγεπιεῖν ργασζίςδ! ; ν. 12, ψνῃϊσἢ ργοδ 18 δινεαγίηρ, ἰδ 

αἰπιοβὲ ἃ αυοίβίίοη ἔγοπι ἴῃς ϑεγηιοη οἡ ἴῃ6 Μοιηΐξ; ν. 183-18 ρσίνεβ 

ἀϊγεοϊίοηβ οοποογηΐης ἴδε νἱϑξαϊίοη οὗ πε βίοϊς ; δπά ἐδε δδγαρὶ 

δηάϊηρ ν. 19, 20 βρεδίκβ οὗ ἐῆε γεναγά οἵ ἴῇοβε ψῆο σοηνεγί βίππεγβ 

ἔγοηι {πεὶγ αν! πναγβ. 
τ ψῃ}} ἔθ 8 Ὅς δϑεη ἴπας ἴῃς Ερίβεϊς ἰ5 ἕογ ἴῃς πιοβὲ ραγί ἃ οοϊϊες- 

τίοη οἵ ἰμπάερεηάεπε βεοίίοηβ ; 8οπΊε οἵ ἴ68ε 6 γα εν θη ογίσί παν 
ἱπέεπάεά ἴο ὃς σοτηπιεηΐβ οἡ ἔπε Αροβέε᾽ 8 ψογάβ, ροβϑίδν δὐάβά ΌὉγ 
οης οΥΓ ποσὰ οὗ {πε εἰάεγβ οὗ ἔπε σἤαγομεβ δαἀάγεββεα ον [πε Ὀεποβὲ οὗ 
ἴῃε πηεπΊΡεγβ ; οἴμεογβ 8ε6π) 0 Ὀ6 ψὨοΙΐν ἱπάδρεηάσηϊς, ἀπά ποΐ το δανε 

Βαά δηγιπίησ ἰο ἀο ψίτἢ ἴῃς Ἐρίβεῖε ἰη ἔῃε θγβὲ ἰπβέδησε. Τῆς ναγίουβ 
εἰεπγεηίβ οὗ ψῃϊςῃ τπς Ερίβεε ἰβ πον οοπηροβοά δᾶνε ἴο ἃ ἰαγρε Ἔχίεηϊ 

Ὀεσοπια 80 ἰηςογπιησίεα πᾶς ἴῃς αἰίεπιρί το ἀϊβῥεγεηζίαϊτε Ὀεΐτεεη 

{πεπὶ βθεπιβ μορεῖθββ. Βαΐξ, σεπεγα!ν βρεακίησ, νὰ βῃουϊά ἰοοῖ ἴοσ 

τῆς 5ἰπιρίεβί, πιοϑὲ ἀΐγεσξς δηά βίγαϊῃιςογναγαά ραγίβ ἃ8 Ῥείη ἔποβε 

ψ Ποῦ πουἹά Ὀ6 δε πιοβὲ {πεῖν ψογάβ οἵ ἴπε Αροβέΐε ; 8ο τδαξ βυσἢ 
Ραγίβ 48 ἰ. 183-16 δπά ἰϊ. 14-26 σδῆ δαγαϊν δε γεραγάεά «8 ἔγοπι ἔπε 
ΒΔΠῚΕ Παπά 88, Ἢ.6., ἰϊ. 1-18 ([ἴπ πε πηδίη). 

ΙΝ. ὅομβ δβδνιβη ἈΟΟΤΈΙΝΕΒ ΟΟΝΒΙΡΘΒΕΒΌ.---Αϑ ἰ8 οἴζεη πιεῆ- 
τίοπεά ἴῃ πε ποΐεβ, ἴεγα ἅγε 80πΊ6 ροίπίβ οὗ Φενίβῃ ἐπεοίοσυ ννῃϊςἢ 
ἤρφυγε γαΐῃεγ Ῥγοπλ ΠΕ ΕΥ̓ ἴῃ (Πἰ8 Ερίβεϊε ; ἴπθγε ἂγὰὲ αῦονε 41 ἔτο 
βυδ)εοσΐβ, βρεοβοδίν Φεν βῃ, νης ἢ ρίαν Δπ ἱπιρογίδηξ ραγῖ, αηά ἔπεγε- 
ἴοτε ἃ Ὀγίεξ σοηβίἀδγατίοη οὗ ἴμ686 ν}} οῖ θὲ ουξ οὗ ρίαςε Πετε :-- 

(..) Τὸ ϑξειοὶδ!; ἀοοίγὶπε οὗ ἐδ Υ εἶδον παγα".--- ϑρεοουϊατίοηβ ἃ8 ἴο 
ἴδε ογίσίη οὗ βίη ψεγε γε αἀπιοὴρ δενίβῃ τὨπίηκοτγβθ δ δ] {ἰπ|68; ἔπε 

Ῥεγρίεχίν Ἡῃο ἢ ἰδ 80 ρίαν ἀρραγεπΐ ἴῃ τῆς ψογάβ οἵ 81. Ρδαὶ 
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(Εοηι. νἱΐ. 22-28), ον 1 ἀεϊἐρμέ ἐπ ἰδ ἰαισ οΥὗ Οοά αὐεγν ἐδε ἱπισαγὰ 
ππιᾶη; δμὲ] 5εε α ἀϊβεγεηί ἰατῦ ἐπ πῖν πιεριδεγς, ισαγγίπρ ἀραϊηδί ἐδα 
ἰαιο ο νῖν νιϊπμά, απαᾶ ὀγὶπρὶηρ πιὸ ἱπίο οαῤῥίυἱέν μπάδν ἐΐα ἰαισ οὗ ςἷπ 

τσπίοῖ ἰ5 ἱπ τᾶν πιοηιδεγς, Ἀδὰ Ὀδδη ἔεϊε ὉῪ την ἰοης Ῥεΐογε ἢἰ8 ἄδυ. 
ΤΒε ογίρίη οὗ ἴπε εχίβέεησε οὗ {πε “ἴδνν οὗ βίη ἴῃ π6 πιοπΊΡογ," 
ψὨϊοἢ αββογίεα ἰΐβεϊ ἢ ἴῃ βρίϊε οἵ ἴῃς αγάεηξ ἀεβίγε οὗ πιεὴ ἴο δὲ 
ἔγεθ ἔγοπι ἰΐβ ρονεῦ, τγὰβ ἔπε σγεαῖ ργοδίεπι νι ϊοῃ Παά το Ὀ6 βοϊνεά. 
Τῆς τοβυϊ ψαβ {δε ἐδδογυ, Ὀαβεά ἀροὴ ἴδε οὔβεγνεά ἔβοϊβ οὗ 

ἐχρογίεησς, ἐπαὶ τὶ πίη πιαη, 848 ραγί οἵ ἢἰβ Ἴγεαῖϊεά δείηρ, ἴδπογα 

Μψοῦτα ἔνο ἰεηάεξηςίεβ: ἴῃς ἰδηάθηου ἰοναγάβ ρσοοά, Υ᾽ δεν }ια-ἰοῦ 

(ΔΥΣῚ Ὕ29), ἀπά τὰ τεηάδηοΥ ἰονγαγάβ εν], Υ εέσεν μαγα" ὙΠ ὙΦ). 

Βυὲ ψῆεηςς οτγίρίπαϊεά ἔπεβε ἔψο επάεποίεβ ἡ [Γ πεν Ὀοῖῃ ἰογηιεά 
ραγὲ οἵ πιδηβ πδΐυγε ἔγοπι ἴῃς Ὀεφίπηίης, ἱξ ἰο!]ονεά ἐπαὶ {δεῖς 

ογεδίίοη 88 ἄυς ἴο Οοά; ἔπετε ψα8, οὗ σουγβε, πο αἰ ῆουν ἀδουΐ 

δβογίδίης δε ογεδίίοη οἵ ἴδε σοοά ἰεπάεξηου ἰο Ηἰπι, δυῖ παὶ Ηε 
β8ῃου!ά ἢανε ογεαϊεά δηγιπίης εν! νγὰ8 οὐνίουβίν ἃ αἰ ῆςσιγ. Τῆς 

ναγγίης ἱπουρῃίβ δηά βρεουϊδιίοηβ οα ἴδε βαδήεοϊς νν]]} ρεγῆαρβ Ὀεβὲ 
δε 8βεδη ὉΥ φίνίης ἃ ἔενν 1ΠΠπ8ἴγαζίοηβ ἃ8 Ἵεχδπιρίεβ. [|ὴ ϑίγ χν. 14, 1δ, 

ψ“ὸ Ὦανε πεβε ἱπεεγεβιίης ψογάβ, δοσογάΐης ἴο ἴῃς Οτὔεεῖ Νεγβίοη : 
“Ἢς πιδάς πιδη ἔγοπι ἔπε Ὀερίηηίην, δηά [εἴς Πίηπι ἰη ἐδε ρονεν οὗ δἰ 
11" (ἐν χειρὶ διαβουλίου αὐτοῦ) ; ““ἰἔ τῇου νί!εβὲ, (που τε οὔβεγνε 
{πε σοπιπιαηάἀπιεηῖδ, αηά ἴο εἐχπίδὶς ἔα πέυϊ πε 88 ἰ8β ἃ πιαξζίεγ οὗ (ὮΥ 
ϑοοά ρίεαβυγε" (καὶ πίστιν ποιῆσαι εὐδοκίας) ; ἴῃς βἰρηίβοδησε οὗ (πδ86 
ΜΟΓάβ 8 ΟὨΪΥ γε] ἰβεά ψῆεη ΠΕΥ ἀγεὲ γεδά ἴῃ {πε Ηεῦτγεν, υὲς., ““Οοά 

{{|18 18 ἔπε γτεδάϊηρ οὗ {πε ϑυγίας δπά [,βείη ἃ8. νε}}}] ογεδίεά ὔϊδα 
ἔγτοσι ἴδε θερίπηίϊηῇ ; δηά Ης ἀεἰνεγεά ἢίπι ἱπίο (ἢς Βαηά οὗ Πίπι ψγῆο 

τοοῖς Πίπι ἔογ ἃ ργεὺ ΟΒΙΓἽΓΙ) ; απά Ηδ ρᾶνε Πίπι ονενῦ ἱπίο ἔπε ροτεῦ 

οὗ πίβ ψ}!} (Δ), πεγε ἰξ [8 οἷδαγ δαὶ με βεοοπά οἴπυβε ἰ8 δῇ 

ἐχρίδηδίογυ βίοββ (1 ἰ ναητίης ἰη τῆς Οτγααῖ), ἐπε οδ͵εςὲ Ὀέϊησ ἴο 

ἰηάςαΐε τπαξ ἴο Ρὲ ἰῃ πε ροννεγ οἵ με γείβεγ (ῃϊσῃ ἰδ πεγε οἰθβοῖν 
υϑεά ἴῃ γείεγεηςα το ἴῃς δυΐΐ τεπ απο γ) ἰ8 εαμίνα!ϊεηξ ἴο Ὀείηρς ἰη ἴῃς 
ροψεγ οἵ ϑαίδη. ΤῊ β ἰβ ἰπηρογίδηξ 88 βδῃονίης (πδΐ πε ενΐ] τε ΠΟΥ͂ 
ἰ8 ποῖ αϑογίρεά το ἀϊνίηε ογεδίίοη, δας τπαξ ονεῦ αραϊπϑὲ ἢ ροοά 
σι ῃίοη Οοά οτγεαίεά ἰῃ πιδη ἴπεγε ἰβ δ ορροϑίξίοη οὗ ἐνὶ] ψῇῃϊςἢ ἰ8 
ἅχσε ἴο τῆε δςείνιὙ οἵ ϑαίδη. Τῆηβ ἐπουρῆϊ οὗ ορροϑίης ἰεπάεποίεβ 
ἰ8 ἀρραγεηξ εἰβενῆεγε ἰω πε βαπ)ε Ὀοοῖ, ἐ,ρ., χχχίϊ!. 1δὅ : ““Οοοά ἰ8 

8εῖ ραϊηβί εν], δηά [{{πὸ ἀρσαΐίηβε ἀεαζῇῃ ; 80 ἰ8β ἴῃς φοαϊγ αραίΐηβε {δε 
βίππεγ, 80 ἰοοῖς ἀροῦ 811] ἔπε ψογβ οὔ ἴῃς Μοβὲ Ηἰρσῃ ; ἔδεγε γε 

ἴνο δηά ἵνο, οπε ἀρδίηβε ἀποΐῖμεγ" (πε Ηεδγενν οὗ ἔπεβα νεγδβεβ ἰ8 
τοΐ εχίβδηίξ) ; ἤεγε ἴῃ τγίζεγ σοπΊεβ ρει ουβιΥ ἤεᾶγ δβογρίησς {πὰ 
Ἄγεβζίοη οἵ εν] ἰο Οοά ; Ὀαΐ ἰῃ δηοίπεν ραββαφε ἴπε αυεβίίοη ἰβ [αἴξ 
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Ορεω, χχχνὶϊ, 8: “Ο ενὶ! ἰεηάεπου (»Ὃ Ὕ), ψὮΥ ψαβὲ ἴῇου πιδάς το. 

811 τῆε εαγίῃ πίτῇ τ ἀεςεῖς ἡ" 11 ἰδ, δὲ 41] ενεηΐβ, ποῖ ἀΐγεςιν 
ϑογίρεά ἴἰο Οοά ; ἴῃε86 ραΐμεῖϊς ψογάβ γεπ)πὰ οἠς οὗ ἴποβε οὗ ὅ8.. 

Ῥαυ! ἰῃ οπι. νἱἱ. 24. Τῇε βαᾶπιε πεβίϊαιίοη ἴο δββεγὲ παὶ Οοά 
Ἴσγεαίεά εν]! ἰ8Β οβεγναῦίε ἰῇ ἃ ουτγίουβ ραββασε ἔγοπι (ἢς ρβευάερί- 

δραρἢ οαἰεὰ 7ΤὴἼε 17,3ὲ οΥΓ 44α᾽-Ξι απά Ευε (Αῤοοαΐῤγεε οὁ77 Μοϑε5), 
819;1 {πἰ8 ἀεδογίθεβ ἴῃς ογἰίῃ οἵ εν], δηὰ {6118 οἵ ἕον πῃ {ῃε: 
βατγάεῃ οἵ Βάδη ϑαΐδη ἴοοῖς ἐῃς ἴογπι οὗ δὴ δηγεΐ, Ὀυϊ βροκε “τγουρσῇ 
ἴῆε πιουϊῇ οὗ ἴῃς ϑεγρεηῖ," δηά δγουβεά ψίίη Ενε πε ἀεκδβίγε ἴο 

εαἱ οἵ {πε ἔγυϊξ οὗ [πε ἴγεε παῖ βίοοά ἰη τῆς πιάάϊς οἵ ἴπε ψαγάεῃ ; 
Βγϑὶ οἵ Αἱ}, ἤονψενεογ, ψὰ ἀγὸ ἰοϊά τηδαξ ας πιδαάς ἢογ βσοαῦ [δὲ 8ῆε 

ποιυ!ά γσίνε οἵ ἴῆε ἔγυΐς ἴο Αάδπὶ 8δ8 νεῖ! ; τῇδ ἴδε ἴεχὶ σοεβ οὐ: 

“ΝΏεΩ δε (ἰ.6., (ῆε ϑεγρεηῦ) παά, τπεη, πιδάς πὲ βύνεδγ, ἢε σδῃῖα 

Δηα δϑοεηάεά ὑρ ἱηΐο ἰξ (.6., τῆς ἔγεε). Βαΐ ἴῃ ἴδε ἔγυϊξ ψιῃϊοι πε 

ξᾶνε της ἴο εἂΐ δε ρίδοεά (ἢς ροίδοη οἵ δίβ πιαϊίςς, παπιεῖγν, οὗ δἰβ. 
ἴωυβὲ ; ἴον ἰαβῖ ἰ8 [ῃε Ὀερίηηίηρς οὗἉ 41 58.:ῆ. Απά ἢε [οἵπεν δυϊπογίεεβ 

γεδὰ “1 ᾽ Ῥεηΐ ἄονγῃ πε Ὀουσῇ ἴο (ἢς εαγίῃ, ἴπεη 1 ἰοοῖκ οὗ τῆς ἔραϊξ 

δηά δἵε. Ηδετγε ἴῃς ογίσίη οἵ ἐνὶ] ἐπ απ ἰ8. βατίβίδοτογ Υ δοσουπίεά 
ἴον ; ἰἴ8 εχίβίεηοε ἰῃ ϑαΐδη ἰ8β ἴδκθη ἔογ σγαηίεά, δηά πο αἰϊεπηρὲ ἰ8. 
πηϑάε ἴο ἔο] ον ἴα αρ ἔυγίμεν θαοῖ. Νοιίσοδθϊε Πεγε, ἴοο, ἰβ ἢ νὰν ἴῃ 
ψὨϊςἢ ἰαδὲ ἰδ Ὀγουσῆς ἰηΐο σοπηεοξίοη στῇ ἴῃς οτγίρίη οὗ βίη; {Π18 5 

δΔΏ ἰάδβα νν ῃϊοἢ βεεπηβ ἴο ἢανε ὕῬεεη ψίάε!ν ργεναίεης ἰη εν βῇ οἰγο εβ, 
τῆς ᾿αδ8ἰ οὗ ϑαΐδη ἑονναγάβ Ενε Ὀείηρ ἀεβογιθοά 48 ἴῃε Ὀερίηηίης οὗ 
βίη ἰῃ ἰῆε ψογὶά (ϑεε δϑαπλεάγίη, 59 ὁ ; δοίαλ, 9 ὃ; ϑεδανιοίᾳ, 108 ὃ; 

Ανοάα! Ζαγα, 22 ὃ; Βεγεδμίίῃ Καδδα, ο. 18, 19); 80 (δαὲ ἰξ 18. νεγῪ 

ἰηϊεγεβίίησ ἴο γεδά ἰῇ οὖν Ερίβιϊε, αἴζεγ ἱ., 18,14 (νος ψ ἢ} Ὀὲ 

τείεγγεά ἴο ργεβεηί), ἰῇ νος τῆς ἱπηρυΐβε ἴο βίῃ ἰῇ πιϑῃ 18 ἀδαὶς 
πῆ, της ψογάβ: “ςς, ψΏδη ἢε ἰ8β ἄγαν ΔΥΑΥ ὈΥ ἢ οὐγῃ ἰαβῖ, 
δηά εηἰϊςεά. Τἤεη δα ἰυβὲ, ψἤδη ἰΕ Παΐῇ ςοηροείνεά, Ὀεδγεῖῃ ἷη ; 

Δπά {Πε 8ίπ, ψῃεη ἰτ ἰδ8 []} σγονη, Ὀγίησείῃ ἔογιἢ ἀφαίῃ ". ΤῊ Ϊ8 

τουρῆε οἵ ἃ τεϊαϊοπβῆὶρ Ὀεΐνεεη βίη απά ἀεδέῃ ἰβ ζγδρῇῃίςδ!ν 
ἱΠυδεέγαϊεά ἴῃ τῆς ϑεγμδαίθι Τάγρμηι ἴο Οεη. ἢ. 6, ψῆεγε ἰξ ἰβ. 
βαίά παῖ αἱ ἴῃς πιοπιεηΐ ἰῇ ψῇῃϊοῆ Ενε βυςσςσυπηθεά ἴο ἰεπιρίατίοη 

δῇς σδυσης βίσῃξ οἵ ϑαπιηπιδεὶ, ἴῃς δηρεῖ οὗ ἀεδίῃ. Οἰδοῦ Ἐῃοογίεβ. 
88 ἴο ἴῃε οτγίρίπ οὗ βίη ψέγε παΐ ἰξ νἂβ Ὀγουφῆς ἰηΐο εχίβέεηςς 
ὈΥ πιδῆ, 4.5., Ἐηοςῇ χονῆ!. 4, “ δίῃ Πδ8 ὔοῖ θεθῆ βεηξ ὑροῦ [δε 

εαγίῃ, Ὀυαΐ πιδη ΠἰπΊ86 1 ἢδ8 ογεδίεα ἵτ,᾿ [ἢ 8 18 ἴῃε τεδοῆίην, ἀρρδαγ- 

ἐηγ, ἰη Ψ48. 1. 14; ἴῃ οἷ. ἰχχχν. οὗ ἴῃε 88π|ε Ὀοοῖς ἰξ 15 ἰδυσῆς δα 
[ΑἸ]]επ δηρεῖὶβ ψεγε ἴΠε οτγίρίπαϊογβ οἵ βίη (ο( Δεγεδμίἑ Καῦδδα, 

ο. 24; Υαϊκμί δ)ὴηι. Βεγεϑλι., 42). Νοηῆς οἵ ἔδεβε {ῃϑογίεβ νγ88.. 

1 Τῆς ἵννο ψγοσῖκβ τὰ ράγδ εἰ ἴὸ ἃ ἰάγζε εχίεηΐ. 
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Βονανεγ, δας βίβοζογυ ; πΠοπς γεϑ  ν σανα {πε δῆϑψεῦ ἴο ἴῃς ργοῦίδηι. 

τπαξ νὰ8 σοῃϑέδης ργεβεηξίηρ ἰΐβεῖζ; ἢ, ἔου ἃ πιοπιεηΐ, ἴῃς σοη- 

τεηζίοη ψὰβ ρυαΐ ἰογίῃ παῖ πίδὴ ΠίπΊβεϊ ογίίηαϊεά 8, ἃ νεγν 
πε τπουσῆξ βῃονεά (παΐ τῆΐβ, ἴοο, νναὰβ υἀπίεηδδίε, ἴογ ἴῃε νεῦν 

ῃβίυγε οὗ [πε “ εν] τεηάδηου " ἴογραάς ἔπε ἰάεα παῖ πᾶ Ἴουϊά 
ανε Ἴγεδῖθά ἰ{. ΤὨογεΐογε, δ ἃ νεγῪ ελγὶν ρεγίοά, σοπηιρατγαξίνεῖν 

βρεδκίησ, ἴδε τεδοπίης ψῆϊοῃ αἴτεγνγαγάβ Ὀεοᾶπιε ογυϑίδ δε ἴω 
Βδδδίηϊςα! φείηρσβ, πιυϑὲ πᾶνε ὕεεη ραξ ἰογίῃ,---ῃς ἰορίςαὶ, ἰζ 

ἀδηρεέγουβ, ἀοοίγίης, παξ Οοά, 48 ἔπε Ογεαῖογ οἵ 411 ἐπίηψβ, πταδὲ 

ἢανε αἷβο ογεδίεά ἴῃς Υ εἰ567 μαγα", ἴῃς “εν! ἰεπάδηου " ; ἴπ8 ἰῃ 
Βεγεολείμ Καῦδα, ο. 27, ἴξ ἰ8Β ἀςδηίτεῖν βιίαϊεά παῖ Οοά οτγεδίεά ἐδα 

Υεῖδεν βαγα"; ἴῃ Υαϊκμί δ)ῖνι, Βεγεϑλ., 44-47, (πε ΑἸπιρῃτν ἰ8 πιαάςε 
ἴο 88Υ : “1 σείενε ἴπδΐ 1 ογεδίβά πιδῃ οὗ βαγίῃ!ν βυϊβίδησε; ἴογ δδά 1 

ογεαῖεα ἢϊπὶ οἵ δεανεηΐν βυρβίδηοςς ἢς ψουά ποῖ ἢανε γεῦε]εά 

ραϊηβὲ πε ; αραίη ἰδέά. 6] : “1 τερεηίείῃ πιὰ ἐπέ 1 ογεδίεά ἐπα 
Υ εἐ5ε7 μαγα" ἰῃ τηϑῃ, ἴον ῃδά 1 ηοΐ ἄοης 8 ἢς ψουά ποῖ αν γερο! δά 

ϑαϊηδβὲ πηε᾿᾿ ; δηὰ ἰη Κιἀάκομίη, 806, γε γεδλά: “1 ογεδίεά δὴ εν! 

τεηάδηονΥ (Υ εἰ567 γα"). 1 ογεδῖεά ἴογ ἢίπι (ὲ.6., ἴογ πηδῃ, ἰω ογάδγ ἴο 
εουηΐεγαοί {Π|8) ἴῃε [τὸ 88 ἃ πηεδῆβ οἵ Πεαδιίης. [ἔ γε ΟσσυρΥ 

γουγβεῖνεβ ψὶτῃ τῆς [,8ν7νὺ,) γε Ψ1}} ποῖ [4] ἱπίο τῆς ρονψεγ οὗ ἰἴ ({.6., 
ἴδε Υείδογ γα"). Οηςε πιογε, δοσογάϊησ ἴο Βαρηριίάδαν Καῦδα, ς. 22, 

ψὰ γε ἰοϊά οὗ ον Οοά ογεαϊεά ἔπε ρσοοά δπά δε εν] ἐεηάεηοίεβ : 
τῆς ἔογηηεγ νδβ ρίασεά ἰῃ πιδη᾿ 8 γίρῃϊξ βίάς, τῆς ἰδξξεῦ ἰῇ ἢἰβ8 ἰεἴς βίάε. 
Ι͂ὴ οἵδεν ραββαζβϑ ἰζ ἰβ ροἰηϊεά οὐυξ͵ ἰπας ῆς Υεέδεγ ἰοὺ ἰ8 ΝΝἰβάοπι 

αηά Κηονίεάσε οἵ τε [ὧν (νεῦεγ, δ αίδολε ΤἸεοϊορίε, Ρ. 218). 
Τῆς ἄδηρενῦ οὗ βυοἢ ἃ ἀοοίτίης ἰ8 οὐνίουδβ, ἃ ἄδησεῦ ψῇἢϊο ἢ σουϊά ηοί 

Ὀε πιογε νἱνί αν {Ππϑέγαϊεά ἔἤαη ἰῃ ἴῃς νογάβ οὗ 8:. Ιαυ], ἔοηι. νἱΐ. 
15.24: “.... δυῖ ἔνῆδε 1 νουά ποῖ, παῖ 1 ἀο, 1 οοπβεπέ αηΐο δα 

[,μΔὉ τῃδί ἰἴ 18 σοοά. 80 πονν ἰΐ ἰβ πο πῖογε 1 ἰῃαΐ ἀο ἰξ, Ὀυΐ βίη ψὨϊσἢ 
ἀπε! !εῖἢ ἰῃ πιθ...... 0 Πἶ παῖ 1 νουἹά ποί, ἔπδΐ 1 ἀο, ἰξ ἰβ ῶο πιογα 

Ι τῆδξ ἀο ἴξ, θυξ βίη ψνῇϊοἢ ἀνε! εξ ἰῃ πε, ... "; παῖ τεδοδίηρ {κὰ 
τΠ 18, ἴα κε σι ἐπε Ὀεϊ εἴ [πα ἔπε ευἱΐ ἑσπάεηον 8 σγεδῖεά Ὀγ Οοα, 
σψουά Ῥὲ ρεγνεγίεά νὰβ αἰπιοϑὲ ἱπενίίδδίε; 1 ψὰβ {πε ἐχίβίεηςς οὗ 

βυςἢ ρΡεγνεγβίοῃβ ννῃϊς ἢ πιαβδὲ ὕανα οδ]εά ἔογίἢ {πε νψογάβ ἴῃ ἱ. 18 ἔ. 
οὗ ουν Ερίδεϊε : “1,εἴ Ὧο πιδη β8ὺ θη ἢε ἰβ ἰεπηρίεά, [ δηὶ ἱεπιρίεά 

οὗ Οοά; ἔος Οοά ςαηηοῖ Ὀε ἰεπιρίεά νι εν], ἀπά Ης ΗἸΪπιβεῖξ 

τειηρίθεἢ πὸ πῆδῆ... ᾿᾿; ἔπε, ροββίδίγ, {πε ψογάβ ἰῃ νεγβὲ 17 οἵ 
ἴδε βδπιεὲ οῃαρίεν, “Ενεγγ φοοὰ ρίῆ δηά ὄνεγν ρεγίεσς θοοη ἰ8 ἔγοπι 

αῦονε... ᾿" τεΐεγ ἴο {ῃε Υ εέϑεῦ μα-ἰοῦ, ἀπά ατε ἱπεηάδά ἴο εχοϊμάς 

ἴδε Ὀε! εἴ τῆαῖ πε Ὑεέδεγ μαγα', πὨΕΓΕΌΥ πιεὴ Μεγε (επιρίεά, σδπ,ε 
ἔγοτι Οοά. 

((1.) Τῆς ξειοὶςἢ, οοίγίπε ο7Γ7 Ῥονγκ5.---ΤΏεγε γε, δοςογάϊης ἴο 
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δδδίηϊςαὶ ἐεδοπίησ, ἔνο οδίερογίεβ οὗ ροοά σψογῖβ : ἱ. ΜεΕέξυδέμ 

(ΥἾΦΩ εἰ“ σοπηπιαηάπιεηϊβ " ; πε8ε οοπβίβί ἰῃ οὔβεγναποαβ οἵ ἴδε 

Τογαΐ ; ἰἰ. ΜΝ οτβ οἵ ἴονε, οὗ νι ῃἰσῇ ἔπε πιοβῖ ἱπιρογίδηϊς ἰ8 αἰ πγδρί νην, 

ἰπάεεά 80 Πίσῃ ἀοεβ Πίβ βιδηά (ῃδῖ ἰξ ἢδ8 ἴδε τϑοῃηίςσαὶ ἤδηλε οἵ ΓΤ 
(“ τἰρῃιεουβηαββ "}); ἔμεβ8ε ἔπο σαΐερογίεβ σοπιργίϑε ἔπε ψῃοΐε ὈΟΑΥ͂ 

οἵ ὈΣΣῚΘ ΟΣ (“ σοοά ψογίδβ "), {πε ἰογιεγ γεργεβεπεπρ πιδη᾿ 8 
ἀυΐγ ἴο Οοά, ἐδε ἰαίίες Ηἰ5 ἀυΐγ ἴο Ηἰβ ἔε!Πονν-σγεδίυγεβ ; οὐ. Μαϊξ, 
χχί!. 86-.40, ““. .. Τπου δαῖτ ον ἴῃς [ογά τῆν Οοά ... τὴν πεϊφᾶ- 
Ῥοὺγ 848 ἴὔγϑε!. Οχ ἔπεβε ἔτνο σοπηπμαηάπιεηΐβ δαησείῃ πε τ ποῖς 

Ια δά {πε ργορδεῖβ.᾽" Ασσογάϊης ἴο εν βῃ ἰεδοξίης, ἴπεγε ἀγα 

οογίαίη ποῦ οὗ οδ᾽ραϊίοη; σοοά ψογκα ἄοης ονεῦ δηά δῦονς ἴπε86 

γε οὗ ἔτεε- υἱ}}, δηά Ὀγ ἴμεβε 7υϑεϊβοαϊκίοη ἴῃ ἔπε βἰρῃξ οἵ Οοά ἰΒβ αἵ- 
ταῦθ. Τεγε ἀγὲ ἔνο οἶδββεβ οὗ πιεῆ, ἔῆοβε ῆο ἀο ἃ βυῆοίεης 

πυπηδοῖ οὗ βοοά ψογίκβ ἴο ὃς ᾽υβεἰθεά ἰη (ἢε εἰσῃς οὗ σοά---πε8ε ἀγε ἴδε 
Ὁ , “ἴδε τγἰφδίεουβ "᾽᾿ --δὴά ἴῆοϑε ψῆο ἀο ποί---[ἢεβε γε ἴδε 

Ὁνσν “τῆς σίςκοά ᾿᾿; (ἢ686 ἔτο αγὸ αἰ δεγεηκίαϊςεά οἡ φαγίῃ, ἔον ἰΐ 

ἰβ βαίά ἰῃ δαμλεάγίη, 47 α, ται α ΨΌΑ ΤΩΔΥ ποῖ Ὀε Ὀαγίεά Ὀγ [ἢε δἰάε 

οἔα ΟΥ̓ Βαξ Ὀεδίάεβ ἔπεβε ἔνγο οἴββϑεβ, ἔπαγε ἰ8 δὴ ἱπιεγηγεάίαϊε 

οηε, ἔπε ““οπεβ βείψεε" (Ὠ} 22}, πο γε ἢ] ροοά απά δα! 
Ὁαά; ἴπεβε οδη, ὉΥ δάάίϊησ οης σοοά ποτγῖς, Ὀεοοηιε γεσκοηδά δπιοης 

186 “ γἰφβίδουβ᾽᾽ οὔ τῆς Ὠδν οὗ Αἰοπεπιεπὶ (Κόελ κασήδπαπα, 16 δ). 

Τῆς ΦΥ͂ ---πς “ γἰσῃίεουβ "᾿---τεγε τεζαγάεά 88 θείην ἰῃ 8. βίδίε οἵ 

ΤῊΣῚ (ΖεοάεΝ), νὨϊο πιοαηξ ἐπαξ ἐμεῖς δοσυπιυϊαιϊίοη οὗ σοοά ψοῦίβ 
νᾺ8 σγεδῖ ἐεπουσῇ ἴο ἐπαῦϊε ἔπεπὶ ἴο βιαηά υ8ε|8εἀ ἰη τῃς δἰσῃς οὗ Οοά. 

[π δἀάϊιίοη ἴο ἐπὶ8 ἔπαγε νγὰβ αἷδο (ες ἀοςίγίης οὗ ΓῚΣΝΝ ΤῚΣ 
(“" πιεγίε οἵ δε ἔδέπογβ ..), δοοογάϊης ἴο ψῇϊοῃ ἴπς πόγίϑ οὗ βυροε- 
ἐτοραιίοη οὗ ἀεραγίεά ἀποεβίοτβ ψεηξ ἴο ἔπε δοσουπὲ οὗ {πεῖν ἀε- 

βοαπάβρβηϊβ. Τῆς Ὀείης ἰη ἃ βίδαίε οὗ Ζεοῆές ἐπε ἃ πιδῃ, 67 86, ἴο 

σρδὲ ψα85 (εσμηί σα! Καονγη 88 ὝΣΟ ἸΏ» {π|, “πε κίε οὗ γεναγά " 
(τ7. Τεδανίνι γαδδα, ς. 2); ἀπά {Πὶ8 ἀρρίἰεἀ ἕο εαγίδ!ν γενγαγά 8 νεῖ] 
88 ἴο γτεψαγά πεγεδῆϊεγ. 80 δαὶ σοοά σψόγκβ ἀεπιδηάεά γεναγά ἔγοπι 

Οοά; ἐδαβ ἰξ ἰ8 βαἰά ἰη γαϊᾷμέ δλίπι. Βενγεσί.., 109, τῆδξ [ ἰ8 Ὁγ γίσδε 
{παξ ἃ πιδη ἰβ γτεσαγάεά πίτῃ ἴῃς φοοά {πίη ϑβ ἰη ἔς Οαγάεη οὗ Εάξω, 
Ὀεσαυβε ἢς ἢδ8 ψοη τη] ἴογ Ὠίπηβεῖξ, Φαϑιϊβοιξίοη ὉΥ ἔα σοπιεβ 

ΟὨΪΥ 80 ἴαγ ἰωΐο σοηϑίἀεγαίίοη ἰῇ ἔδαξ ἰξ ἰβΒ γεοκοηεά απιοηρ πὰ 

ὈΣΣῚῊ ΥΩ (“ ροοά ψογῖκβ ᾿), ψῃίςῃ, {|κὸ αἱ! οἔμεγβ, 4068 ἴο ϑιννεῖ} 

ἴῃε ἰ8ὲ οὗ ἃ πη 8 ΓΜ, οὐ 945. 11. 24, ““Υς 8εε [παῖ ὈῪ ψογκβ ἃ 

τηδῃ ἰβ [υϑι|8εά Δηά ποῖ οηἷγ ὉΥ ἰαίτ ᾿᾿. 
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Τδογα ἰ8, αἱ Ὀοϊζοπι, δὴ ἰηςἰπηαῖε οοηπεοϊίοη Ὀεΐψεεη ἴῃς ἀοοίτίης 

οὗ τῆς ργοοά δηά εν]! ““τεηάεηογ,᾿᾿ ἀδαῖς νυ τῇ ἀρονε, ἀπά ἴῃς ἀοςίγίης 
οὗ ψογδ; ἴογ ἰἃ ψαβ ὉΥ͂ πιδῃ᾿ 8 ἔγεε- ν}}} (Πδὲ ἴῃς σοοά τεπάδηον νγὰβ 
Ραϊ ἰηἴο δοζίοη ψῇῆϊοῃ γεβυϊεά ἴῃ ἔπε δοςοπιρ ! ἰβῃτηεηΐ οὗ σοοά ψογκβ ; 

Δηά ἰξ νψὰ8 ΌΥ πιλη᾽ 8 ἔγεε-Ψ}}} [πὶ Ππ εν]] ἰεπάδπου ννὰ8 γεβίϑιεά, βηά 
τδ8 σοηϑεϊξαξεά ῤε7 56 ἃ πιξέκυα! ; οὗ. Κι ἀἀμεοπίη, 39 Ὁ, 404, νῇετγε ἰξ ἰ8 

ἴαυσῆξ (πδαξ τῆς ἀεβίγε ἴο ἀο ἃ »εξυακ (ἰ.ε., ἴῃα σα! Πρ οὗ ἴῃς φοοά 
Υείδεν ἰῃῖο δοϊίου) 8 γεοκοηθά 88 [ῃουσῇ [ἴ ψεγε δοΐυδ!γ δοσοπι- 

ΡΙἰδῃεά ; δηά {δε ἰεπιρίδιίοη ἴο ἀο ἃ 5ἰηΐμ] δςξ (ἰ.6., μα πχοτίοη οὗ ἔδμε 

Εν] Υ εἐ5ε7) 1ΐ τεβίβιεά {Ππευυϊβε σοπβείζυϊεβ ἃ γιξέδυαθ. [ἴ ψα8, ρεῦ- 
αρβ, δἰπιοβὲ ἱπενίζα δε ἴπαΐ [πε ἀδησεν ψουἹά ἀγίβε οὗ ἰαἰκίηρς πηεγῖς 
ἴον φοοά ἀεεάβ, ἱ.6., ἴογ ἐχεγοϊβίησ ἔπε ροοά επάεησν, σε γερυ- 
αἰδιίίηρς, τεβροπβί ιν ἔογς τῆς οἴζεη ἱπνοϊμηΐαγυ αββεγίίοη οὗ ἴδε εν] 
τεηάσηου ; παῖ, βοσχενογ, ἴἢς ἀδησεῦ αἰά ατίβε ἀοεβ ποῖ δάπιϊξ οὗ 

ἄουδι; ἰ νψαβ παξυεῖγ ΠΙορίςαὶ, ἴος ψῃ!]ς τε ἀχεγοίβε οὗ ἴῃς ροοά 

τεηάεηον, γεβυϊίησ ἰῇ σοοά ψογῖβ, νὰ8 γεψαγάεξαά 848 βοϊεῖν ἄυε ἴο 

δαπίδη ἰηϊείαξίνε---Βυσ ἢ ἃ [Πίης 48 “ ργενεηίεηξ σγδος ᾿᾿ ἀϊά ποξ σοηιε 
ἰηῖο δοσουηΐξ, οὔ. Ερῇ. 11. 8-10---ἰῃς εν} τεηάθηου σαπιε ἴο δε ἰοοϊκεοά 
ὕροῦ 88 ἃ ὨυπΊδη πηγϊδίογίυης, αηα ποῖ οὗ ἴδε παΐυγε οὗ συ ἰη πηδῃ, 
ς΄. ὅ48. ἱ. 18, ψῇεγε τ 18 18 σοπηραίεά. 

Τἤαβε ἕαοϊβ βου! θὲ ἔδίεη ἰηῖο Ἴ᾿οηϑβιἀδγβίίοη ἰῃ βεεκίης ἴο 
γΘα Βα {πε βἰρηίβοδησε οὗ βοπῖα ραββᾶρεβ ἰῇ οὐῦγ Ερίβιί ; ἔἢι8, ἰῃ 
ΐ,2-4, 12, γε δανὲ Ψενίβϑῃ τεδοπίηρ ρύγε δηά βἰηρίε, δῃά τῆς ἴαςξ 
8065 ἴο βυδϑίαητείαξε ἴΠε ορίπίοη {παΐ ἴΠε8ε νεῦβ6β, δὲ 411 ενεηΐβ, πγαδὲ 

Ὅς νΕΓῪ εδγίγ ; οπε σουϊά ἠοῖ οοποεῖνε ἔπεπὶ ἴῃ ἴδε τηουτζῇ οὗἩ 81. 
Ραμ, 1 Οον. χ. 13, ἔοηι. ἰΐ. 4, ῇοβε ἐεδοῃίης οὐ ἢ 8 βυδ)]εοῖ, 

του αῤῥαγεμέϊν τιογε ἀενείορεά, ἰ8 γε  ν ἔαΠν ἴῃ δοοσογάδησε σἱξῃ 
ἐδδξ οὗ ΟΠ γίβε ;:1 οἡ ἔπε οἴδεγ ὕδηά, νὲ ἢανε ἰῃ ἰϊ. 10 (“ον σγῆοβο- 

Ἔναγ βῆ! κεερ τῆς ψῇοϊς ἴανν, δηά γεῖ βίυπηθίςε ἰῃ οης ροίηξ, ἢς 8 
Ὀεοοπια συν οὗ 41] ) ἃ ργίηςίρίες νψῃϊοῃ [8 οεγίδίην ποῖ ἴπαξ οὗ 
ῃογπιαὶ εν βῆ τεδοξίησ. Οη ἴῆἢς νεγὺ ἱπιρογίδηϊς βεοίίοη, ἰΐ. 14-26, 

8ε6 ἴδε ποΐεβ ἰῃ ἴῃε Οοπιπιεηΐδγυ, δηά ψῆδὶ δαβ θεδη βαϊά δῇονε. 
1μαβεῖγ, ἰῃ ν. 19, 20, γε δανεὲ ραΐῃ ἃ πουσῆξ ψῃϊςἢ 18 ἐβρεοία 
Δεν βῃ ; τῆδξ ἃ πιδῃ βῃῆουϊά θὲ δῷϊε ἴο ““οονεῦ ἃ πχυϊξίξαάε οὗ βίη8 ᾿" 

ὈΥ νἱγῖας οὗ ἢί8β σοοά ἀεεά ἰβ ἀϊγεσεῖν δητὶ- ΟΠ γι βείδη, θεσαυδβε ἰξ τηβαβ 
ἴδε ογρίνεηεββ οὗ δίῃβ ἃ τηδίζεγ ψῃϊοῃ ἃ πιδῇ σδῃ εἴεςς, δηά τῃ8 

ὙΠΟΙΪΙΥ απίασοηϊδείς το τῆς ἀοςίτίηεβ οὗ Ογαοε δπά Αἰοπεπηεηῖ. Οὐ 

ἴῃς ψογά “ἴο σονογ,᾿᾿ τῆς Επρ βῆ εαυϊναϊεηξ ἔογ τε Ηεῦγενν 52» 

866 Οληγοῖ; απά ϑγπαρορμε, Αρτί! 1908, ρρ. 48-45. 

1.Ὰ8 Δῃ δχδίηρὶε οἵ τὴ θεὲς τῆς υτί τεσ Β ἀστοῖς, "' Τῆε Ῥδγδθῖε οὗ ἴδε 1,ἀδουγεσθ 
ἴῃ τδε Ννἱπεγατά," ἴῃ τἢς ἘΕαῤοσίῥίον, ΑΡτι!, ᾿θοδ. 
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Νν. ΤΗβ Αρραπατὺβ Οκπιτιουβ.-- -Τῆς ἰο!]ονίης ἀργὰ ἴῃς δυϊπορίείεϑ, 

τορεῖδεν πίτῃ ἐμεῖς αρογενίβιίοπβ, το πᾶνε θεε αἰ 8εἃ :--- 

1. ὕνοιαιβ :- 

ἘῸ Οοά. ϑίπαἰείσυβ (ίν. σεη.). 

ἃ Οοά. Ραιἰγίεηβ8 (ν. οεη.), οοπιαίηίης οηΐγ ἰν. 14-ν. 20. 
Α Οοά. ΑἰΙεχαπάγίηυβ (ν. σεη.). 
Β. Οοά. Ναιςαηαβ (ν. σεη.). 
ΓΟ Οοά. Βρδγαεπιὶ (ν. σβη.), νσδηϊζίης ἔγοπι 088. ἰν. 3 ἴο {ῃ6 

εηά. 
Κ, Οοά. Μοβαυεπβίβ (ἰκ. σεη.), οἴϊεά 88 Καὶ. 
[χω Οοά. Αηρεϊςυ8 Ποπιδηυβ (ἰχ. σεη.), οἰξεά 88 ἴ,. 
Ῥ, Οοά. Ῥογβείδηυβ (ἰχ. σθη.), οἰϊεά δα Ρ; πηυςᾷ ἱΠεσίδ!ε 

ἴῃ 748. ἰϊ..18.21. 

. Οὐυξβινβδβ -:-- 

Οἰϊοά ὃγ {πεῖς αμπηθεγβ, Ὀυΐϊ οηἷν σῆδη {πεν οὔἶεν γεδάϊησβ 
οὗ ἰηζετεβῖ ; ουγβδ-εῖῃς οοηϑοηβυβ οὗ ἃ ᾿ὐπιρεῦ οὗ 

ουγείναβ. 

3. ΝΕΕΒΒΙΟΝΒ :-- 

Τῆε Οἰά 1, αἰϊη :---- 

νι ἴῃε ρϑβευσο-Αὐυρσυβιίηἰαη δ ῤεομίκηι (νἱϊ. οΥ ἰκ. 
ςεη.). 

7 Οοά. Οοεδείεηδβἰδ (νί. σεη.). 
5. Εγαζ. Νιπάοροπεηβία (νὶ, Ἴεῇ); μαδηῃίίησς ἰῃ ν. 

11-20. 

Τε Ῥπμίραίε :---- 

Τῆς ἵνο πιοβὲ ἱπηρογίδης Μ,39. «γε :-- 
Ψψαυϊμ᾿ Οοά. Απιϊαιίηυ5 (νἰ 1. σεη.). 
Ψνυϊγ" Οοά. Βυϊάεηβίβ (νὶ. σ6η.). 

[,ατἴ τε ἔπε σοηβεηβυβ οὗ ἴδε [μαἰίη νεγβίοηβ. 

Τῆς ϑγγίας εγξίοηϑ .-- 

Ῥεβῇ --Ρεβῃιιὰ (θείοησα ἴο πε βγβὲ δαὶ οὗ [δε 
ν. Π6Ω.). 

Θγγο - Α ϑυγίας [«εοκοπαγΥ πνίζίεη ἰη πε ἀΐαίεςΐ πιοϑὲ 
ΡῬγορδθὶν υδβεά ὃν οὐ [,ογά (νὶ. οσεη.). Οὐ 448. ἰξ 

. φοηίαίηβ οηἱγ ἱ. 1-12, 
ϑυεὴν - Τῆς Ηαδγμίεδη ϑγγίας (νί!. σεπ.). 

ϑυγγτεῖδε οοηβεηβυβ οὗ ἴμε ϑυγίδο νεγβίουβ. 
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ΤῊες Αγηνιεπίαη Κ᾽ εγοίοπ (ν. οθῃ.).Ἐ 

Τῆε Οοῤέϊος (Βομαίγὶς) Μεγϑίοη (νὶ.-νἱϊ, οςη.)." 
Τε Εἰδίορὶο Ῥεγοῖοπ (ἰν. σεη.)." 
Τῆς ϑα᾿ιάϊε Μεγείοπ (ἰϊϊ. σεη.)." 

4. Οηυποη ΒΑΤΗΒΒΒ:-- 

Ογνε -- γε! οὗ Αἰεχαπάγία (ν. σεη.). 
Ὀδπὶ -- Φοῆη Ὀαπιαβοεηα (νἱϊὶ. οεη.). 
ὉΪά -- Ὀίάγπιυβ οὗ Αἰεχαηάτγία (ἷν. σεη.). 
Οες -- Οεουπιεηίΐιι8 (κί. σεη.). 
Οεὶρ -- Ογίψζεη (({ϊ. σεη.). 
ΤῊ! -- ΤὨεορῆγίδοις (χί. σεη.). 

δ. ΡΕΙΝΤΕ. ΕΡΙΤΙΟΝΒ :--- 

τες - Τεχῖαβ βεοερίυβ. 
ΤΙ -- Τἰβοβεηάοτγῇ. 
Ττες -- Τγερε!!εβ. 
ΝΗ --ννεβίοοιϊξ α«πά Ηοεῖ. 

Ν --ννεϊββ. 
Τῆς Οτεεῖ εχὲ υδεά ἰηῃ ἔπε ἐο]] ον ραρεβ ἰβ ἴμδξ ρυ δ] 8μεα Ὀγ 

Νεβίίε, 1907. 
ΝΙ. [μτββάτυξε.---Τῆε [ο ] οσσίηρ βεϊεςίεά |ἰ5ὲ οἵ Οοπιηηπγχεηίαγίεβ, 

εἴασ., ΟὨΪΥ ἴαΐκε8 δοσουηξ οἵ δα πογὰ γεσεηΐξ ψγουκβ ; ἴοῦ ἃ ἔω}} ὈΓΌ]Ϊο- 

ΦΡΑΡὮΥ τεοουγβε πιαβῖ ὈῈ δά ο Μαγοτ᾽ 8 επυπιεγαζίοη :--- 

Ῥβείάεγενγ, σγολγιείεπέμμηι, 1887. 

Βεγβοῆίας, 1)εγ Βγίε ἀες ϑίαοοδι5, 1888. 
ΡΙυπηπιεγ, 5έ. ζανιές, ἰῃ τῆς ““Εχροδίζοτ᾽ 8 ΒίΌ]ς,᾽" 1891. 
Ννεῖβ58, δε Καἰιλοϊ,δοβεη Βγίοε. .. 1892. 
ϑριίτία, εν Βγίε ἀὲς ζαξοδις, 1898. 

» 4Ζ.» Οεςοπίοπίε μπὰ 1,1 εγαίμν 465 γολγίεἐοπέκιρι, 

ἰϊ,, 1896. 
νου ϑοάςη, Παμπά- ονηιπεπίαγ. .. 1899. 

Ῥαγγυ, 4 ᾿ἰδομδεδίοη οἵ ἰδέ Οεπεγαὶ Ἐῤίδέϊε οὗ 5ὲ. γαπιες, 
1908. 

Ογδίέε, δὲς διοίϊωηρ μπάὰ Βεαεμέμηρ 465 ϑαξοδιδυγίεγες ἐπ 
εν Ἐπέιοϊοκείμηρ ἀἐ5 ὕγολγίοίεπέϊρης, 1904, 

Κηονϊίης, Τῆς Εῤίδιϊε ο7 δὲ. ϑαπιος, ἴῃ τῇς “ ΚΝ εβεπιίηβίεγ 
Οοπιηιεηΐξαγίοβ," 1904. 

Οδγγ, Τὰς Εῤίδεϊε ὁ δι. βίαιος, ἰὰ τῇς “Οαπηδγίάσε Ογεεῖκ 
Τεβίδηγεηί ἔογ ϑοδμοοίβ δηά Οο ερεβ," 1905. 

ΎΠΕεβε ἀλῖεβ τεΐεσ ἴο ἴς σεηΐυσυ ἱπ ὙνὩϊο ἢ ἴδε νεγδίοπβ ψγεῦς ῬγΟΌΔΟΙΥ ἢτγαι 

Ὡχλάε, ποῖ ἴο δὴν εχίδης Μ89. οὗ ἰδεῖ. 
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αγογ, Τῆε ἘῤὶΞεϊε οὔ δι. ϑαπιες, 1906. 
Ῥαϊιγίςκ, ϑα»ηε5, ἐς 1,ογά᾽᾿ 5 Βγοίδεν, 1906. 

586ε6 αἷβο ἴδε ἱπίγοάμοίίοης οἵ ϑαίπιοη, ϑογίνεπενγ, δ εἶββ, Ζαῆη, 

Ηοϊἐζαιδηη, αηά Οτγερογυ. 

Τῆε ζο!ονίης ἰ8 ἃ βεϊεςείοη οὗ βοπηε ναί υδῦ]ς ἀγιὶς!εβ ---- 
Αάξεηεγ, ἰη (πες Ογέεαὶ Κευέεισ, Φαὶγ, 1896. ᾿ 
Βεὔοκηετν, ἰη {πε Ζεὶἐδολγεε ΚΤ τοϊδοεποολπαδίίοδε ΤἈδοϊορέε, 

1874. 
Οοηε, ἰη Επογοὶ. Βὲδὶ. τι. “ Φ4πγε8 (ΕἘρίβε!εἊ) "". 
Ἑυϊοτγά, ἰπ Ηδαβείηβ᾽ 2 οί. οΥΓ ΟἈγὶδὶ ἀπά ἐπε ΟοΞρεῖς, ατῖ. 

“Φ4αγηδβ᾽. 

Μοδαϊι, ἰωΏ ἴτε Εχρος. Τίνιθς, χιϊ. Ὁρ. 201-206, “Τῆς 
Εἰχπιεουβηδδδ οὗ ἴῃς ϑογίρεβ. δηὰ Ῥδαγίβεαβ". 

Μαγονγ, ἰῃ Ηλβιίηρβ. δ εί. ὁ7 ἐπε Βέδίε, ατῖϊ. “ δαπ,εβ," 
“Φ4Δητε8β, σεησεγαὶ Ερίβιε οἵ". 

Θιεδεγι, ἰὰ Ηεγζορ᾿ 8 Κεαϊεπογεϊοῤδάϊε, τί. “ Φασοῦαβ ᾿". 

Θίπιςοχ, ἰῃ Τλε χοωγηαὶ οὗ Τἰεοϊορίοαὶ! διμαάΐες, Φαὶγ, 190]. 

ψγοη ϑοάεη, ἰῃ γαλγδώομεγ Κὰὼγ7 ῥγοίοοίαμέϊδολδε Τβεοϊορίε, 

1884. 
ΜΝ εἰδε8, ἰὼ ἔῆε Νέμε Κἰγολίϊολς Ζεϊἐδολγ, Μίαν, δυης, 1904. 

Βυῖ ρεγῆαρβ οὗ δε σγεδίεβδι Πείρ οἵ αἱ! ἀγε ες πΊδην βἰάε- ἰσῃξβ 
ἴο δε μαϊδεγεά ἔγοπι ἔπε βίυαγ οὗ δα σῇ ψογίβ δ8 ἴῃς ἔοϊονίην :-- 

Βεγρηιδπη, γηάιδοδε «Αἀῤοϊορείε ἐπι πεμίεείαπιοη ϊοδεη 

Ζεϊίαϊέεν, 1908. 

Βουξβδεῖ, δὲς Κεϊίρίοη ἀὲς μάεπέμινιδ ἐπὶ πεμίεσέαριεηΐ- 
ἰομόη Ζεϊίαίίον, 1903.1 

ΒύσπΙενγ, 1 ὲγ ραϊ ἄϊδολο “4ι-μα᾿ Αγὲς ἀδ5 κιοεϊέεη γαὴν- 

πεπάεγίς, 1906. 

ΟΒαγίεβ, Τ7λε Τεςίανιεμὶς οΥ ἐπε Τισεῖυε Ῥαϊῤγίαγολς, 1908. 
τὶ Τῆς Βοοΐ οἵ Ἑποοΐ», 1898. 

Ὀαϊπιδη, δὲς Ῥγογίε ὕεξι, 1898. 

Βεἰδδβηιδηη, Βὲδεϊςίμαΐόη, 1895, 

ἣν Νέεμε Βὲδεϊςίμάϊεν, 1897. 
Εἰερῖ 8 βεγίεβ οἵ “ηερεισάλ᾽ίε Μιοολπαϊγαείαίε, 1905, εἴα. 
Ἐγίεα!άπάενγ, 2 ὲε γεϊρίδδεη Βεισερμηρέπ ἱππεγλμαϊδ (65 

δ)αεπέμμηις ὑρηι Ζεϊία ἐγ Ὑεσμ, 1905. 
Ηαδγηδοι, Τὴε Μὶιξεῖοα απὰ Ἐχῤῥαπεοίοη οὗἨ Οὐγιοἰαπὲν ἐπ 

ἐπε Εἰγεί Τῆγεε Οεπέμγιες (Βηρὶ. ἴγαπβ. ὉῪ Μοβδδτο 
1908. 

Ηοϊἐζηιαηη, Νεμέεσίανπεμεϊοης Ζεὶέρεδολίοδέε, 1906. 

ΤΑ πεν οὐϊιίοη οὗἁ [818 ῬΟοΟΐΚ Βαβ δρρελγεά, 
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Ἐεβοῆ, ἄργαῤδα, 1906. 

ϑοδῦγεν, ΗἸ ἰδίου» οὗ ἐπε ϑειοϊε! Ῥεοῤίε ἐπ ἐπε Τίμιε οἵ 
3,εδμ5 ΟἸιγὶδὲ (Εηα]. ἴγαηβ. Ὁγ Μδορβεγβοῃ, Ταγίου, δηά 
ΟΠ γίϑβιίε), 1890, εἴς.1 

Θηιχεηά, δὲς Ῥγγειπμεῖέ 465 )εςμ5- διγαοῖ, 1906. 
Ταν ον 8 εαϊξίοη οὗ Ῥίγᾳε Αδοίξ, “ ϑαγίησβ οὗ ἴδε Φενίβῃ 

Ἑδαδίδεγβ," 1897. 

γνερεγ, ϑιμαϊδοδε ΤΠεοϊορὶε αὉΓ Ογμπά ἀες Ταίνιμα πηά 

υεγισαπά εν ϑολγιἠοη, 1897. 

Τῆε Ταϊπιυάϊςα! τψόγῖβ οὗ Ν ἄπβοῃς, Βαοδεν, ϑέγαςκ, Εἰ εδὶς, 

εἴο. 

ΤᾺ πον εὐϊείοῃ οὗἉ 1ῃϊ8 νγοτῖκς ἢδ8 ἀρρελτεὰ. 

ΨΟΙ, ἵν. 27 



ὈΙο θα Όγ (τοοσῖς 



ΙΑΚΩΒΟΥ͂.: 

1. 1. ΊΑΚΩΒΟΣ Θεοῦ καὶ Κυρίου ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ 2 " δοῦλος ταῖς « Αειε χί!, 
δώδεκα " φυλαῖς ταῖς ἐν τῇ “ διασπορᾷ ὃ " χαίρειν. 

ῬΒΙ. ἱν α; Τίς, ἱνα; 2 Ῥεῖ. ἐ. σ; 10ἀ6 ἱ.; φ΄. τ Ῥεῖ. ἐϊ. τ6; 2 Τίπν. 1ἰ, 24. 
ἃ Ὅσαι. χχχίϊ. 26; τ Ρεῖ. ἱ. τ; ]οδὰ νἱΐ. 345; τ΄ Αςἰδ ἰΐ. 5-:τ, νἱϊ. 

62 Μεος. ἰχ. το; Αςῖίβ χν. 23. 
χανὶ. 17; ῳ. Μαῖι, χὶχ. 28. 
1, χν. 23, Χχὶϊὶ. 6. 

1 Ἰηβοσ. τ ἐπιστολη ΒΚΡ, οὐγβ8.» οτῃ. δῷ επιστολη καθολικὴ τον α' 

17; Φ. 
Μαιίχηι. 

Ὁ ἵζα. ἶντϑ 
οἴνυκο χχίϊ. 30; Αςἰβ 

αποστολον γιον 
τακωβον 1,, Ερίβιοα Οδιμοίίςα Ῥεδῖὶ ]δοοδὶ Αροβίοϊὶ Ννυϊρ. (Ερίβευϊας Οδιβοϊίοδς 
νυ] 4), ἐπ. τον απ. ιακωβον ΡῬεβῇ. 

Ἡ ἩῚ Ῥεβᾶ., ϑγεῖος, 

ΟΒΗΆΡΤΕΚ 1.-- ες. τ. Ἰάκωβος: Α 
ΨΕΙΥ σοπηποη πᾶσα ἀπιοηρ Ῥαϊεβεϊ πα 
7εννβ, ᾿βουρῇ [18 οσούστεηος ἄοεβ ποῖ 
8εεπὶ ἴο ὕες 80 ἔγεαιεπὲ ἰῃ ργε- ΟὨείβιίδη 
τἴπιεβ, ϑόουις ποίεὰ εν ἢ ΚΑΡΡ 5 οἵ τ ΐ8 
Ὠᾶτης ᾿ἱνεά ἱπ (πε εαγίϊθβὲ σεπυγίεβ οὗ 
ΟἸὨγιβιϊδηϊεγ, πον ]Δοοῦ Ὀεη Κοτγβμαὶ, 
ἃ" Ταπηδ᾽" (ἐ.4., “" τεαςδες" οὗ ἴῆς Οταὶ 
1,ανὴ οὗ τῇς «δοοηά σεπυγγ. Τῆς Επρ- 
15 ἴοττη οὗ τς παπια οοπιε8 ἔγοπῃ (δς 
Τιλι δ Οἰδοοαο. θεοῦ καὶ Κνρίον 
Ἰησοῦ Χριστοῦ: Οηϊγ Κυρίον ἢετε 
οδῃ σεῖεσ ἴο ΟἸγῖβε  ἰη Οδὶ. ἱ. σ τδς ἀϊξ- 
ἐεγεπιδιίοη 18 πιδὰς 811}}} πιογα σοτηρί εἰς 
«ον διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ θεοῦ πατ- 
ρὸς τοῦ ἐγείραντος αὐτὸν ἐκ νεκρῶν. Οπ 
τῆς οἵἴδει Βαπά, ἱπ Ἰοδπ χχ. 28, νεὲ πᾶνα 
ὃ Κύριός μον καὶ ὁ Θεός μον. Βυϊ {0 
ἀϊδ) υηςιῖνςε υ8ὲ οἵ καὶ ἰη τῆς ννοτάβ Ὀείοτε 
8 ἄοεβ ποῖ ἱπιρὶν ἃ ψἱΠΠοΪ ἀΐπρ οὗ 
(ἢς ἀϊνίης εἰ} ἴτοσα οὖΎ 1, οτά, ἔογ ἴδε 
υδᾶρε οἵ Κύριος ἱπ τῆς ΝΤ,, εβρεςῖδ!!ν 
πους δε ἀτείςϊς, νῆεπ οοππεοιεᾶ τ 
Χριστός, ἰΒ ἰη ἔλνους οὗ ἴζ5 Ῥείηρ τεφατάεὰ 
ΔΒ ἃ ἀϊνίπε {{||6, Βες 4.6., 1 Οος. ἱ. σ-3, 
εἰς. Ἠεϊ]επίβεὶς ]εννα υϑεὰ Κύριος 48 ἃ 
πδηῖςε ίογ σοά; (ἢς ποπ-ε οὗ ἴπε ατίϊοὶς 
ξαὶπβ ἴη βἰρηίβοαπος ψνἤεη ἰΐ ἰ8 γοπιεπι- 
θετεὰ (δδὲ ὁ Κύριος, ““ Ποπιίημ8,᾽" νγὰ8 ἃ 
Ἐς ρίνεη ἰο τῆς φαγῖγ οιπδη Ἐπιρεοσβ 
'π ογάδγ ἴὸ Ἴχργεββ ἐμεῖς ἀεί, δ Αςἴδβ 
χχν. 26, πεσε Εδβίυβ τεΐειϑ ἴὸ Νέεῖο 88 
ὁ Κύριος. Τῆς Ραϊεδεϊπίαη ϑγτίας [,εο- 
τἰοηαγν (ςοπίαίῖπρ, 848 βΈπεγα! ἢν οοη- 
ςεάεά, ἴδε ἀΐϊαίεςῖ ψὨϊςἢ οὔτ Ἰμοτὰ βροϊκ), 
88 ΨῈΪ]] δ8 ἴῃς Ῥεβῃϊξ ἃ, τεδά “ Ουσ [οτὰ," 
4Πε ἐχργεββίοῃ υβεά ἱπ ἴῃς Ρεβαίειδ ἰπ 

ὁ Αὐὰ ΤΥ ΓΤ ΕΦΎΟΡΥ 5γτῖος, 
Μδῖῖ. νἱἱ. 25, Κύριε, σῶσον, ἀπολλύμεθα, 
δηὰ ἴῃ χχ. 33, Κύριε, ἵνα ἀνοιγνῶσιν οἱ 

ὶ ἡμῶν ; Ὀο[ἢ ἰπβίδποςεβ οὗ ἀϊνίπε 
Ῥονεσ δείηρ ἐχεγοίβεά. Χριστοῦ: ἴδε 
δε οὗἁ 15 τἰτ|ς, ἀρρ!εὰ το 7εβι5 πίϊπους 
ξυσῖμοῖ σοτηπηεῃῖ, ΒρΡΘΑ ΚΒ ἀρδίηδβέ ἂπ εΑΥΪῪ 
ἄδίε ἴογ {πε Ἐρίβεϊε ; ἰῃ ἃ Ἰεϊίεσ υτί το 
ἴο ὅειος ἁἀυτίηρ ἴπε δροβίοϊίς ρὲ ἰξ ἰβ 
ἱποοηοείνδδις τῆδὲ τῇς Μεββίδῃ ββοι]ὰ 
Ὀε τεξετγεὰ ἴο ἴῃ (8 σοππεοιίοη ἱδουῖ 
βοτῃς ᾿υδιϊβοαιίοη ; εν 88 δε] Ἰεἴ8 οοη- 
ςεγηΐηρ ἴδε Μεββίαῃ ννεσε δυο 28 ἴὸ 
τλᾶκε 1ξ ἱπιροβϑίῖς ἔοσ ἐπείη το δοοερὶ 
]εβὺβ δδ 16 Μαεββίδῃ υυἱέβουϊ βοπὶα 
τεδοβίηρ οὐ ἴδε βυδ]εςῖ ; (ἰ8 ουϊὰ θὲ 
ἴδε τότε γεαυϊγεά ἰπ τῆς ςαβε οὗ εν οὗ 
τῆς Ὀἰβρεγβίοη νῇο οουϊὰ ποῖ πᾶνε ἢδὰ 
τῆς 8ά4πι6ὲ ορροτγίυπίςτίεβ οὗ Ἰεδγηίηρ ἴῃς 
{τὰΠ8 ΟΥ̓ ΟἸἾγίβιίδη ν ἃ5 Ῥαϊεβϑιιπίδη 
]ενβ. Τῆς ΨΑῪ ἱπ ψῃϊοἢ τῆς τἰε]6 18 
δεῖς ἀρρ]!εὰ το οὖῦ [μογά ἱτηρὶϊεβ μαι ἴμς 
τ ταυρῆς τνὰ8 αἰγεδάν σεπεσδιν δο- 
ςερίεά. Τῆς αὔβεηος οὗ ἔπε δτγεῖοϊε αβοὸ 
Ροϊπίβ ἴο ἃ ἰαίε ἀδίε. δοῦλος: ἀεπεῖ- 

411 βρεακίηρ, ἴο τῆς }ενν δοῦλος (3}). 
Μη υδεά ἴῃ τοίδεεηος ἴο αοά, πιεδηΐ ἃ 
τοογελίῤῥενγ, δαὰ σοη υδεὰ ἢ τεῖετ- 
δος ἴο τῆδῃ ἃ εἰαῦέ; 88 ἴῃε ἰδίίεσ βεῆβε 
8 οὐξ οἱ {δε φυεβείσῃ ποτα, δοῦλος ταδὶ 
Ῥὲ υπάετει ἃ3 τηδδηΐῃρ ΨΟΓΒΗΙρΡΕΊ, 
ἰη ψδιοῆ οᾶ56 ἴπε ἀεὶϊν οὗ οὖς ΤἸνοτὰ 
ψου]ὰ ἀρρεᾶς ἴο δε ἀϊβείηοι ἱπιρ!εά. 
ταῖς δώδεκα φυλαῖς ἐν τῇ δια- 
σπορᾷ: τς “ ὑνεῖνε {ρεΒ " ννᾶ 
ΤΆΕΤΟΙΥ ἃ ΟἾγτη ἴοσ ἴδε [εὐνϊβῃ τᾶςς 
(ἔθνος ᾿Ιον . δυξ τοῖς ννᾶβ ἃ τεαὶ 
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ΓΡΆ11. 

ΙΑΚΩΒΟΥ 1. 

2. Πᾶσαν χαρὰν ᾿ἡγήσασθε, ἀδελφοί μου, ὅταν " πειρασμοῖς ἢ 
δἰ ς. περιπέσητε ποικίλοις, 3. γινώσκοντες ὅτι τὸ " δοκίμιον 2 ὑμῶν ὃ τῆς 
12. 

1 Ῥεῖ. 1.6. 
11 οπι. ν. 4; 1: Ῥεῖ. ἱ. 7. 

ιαὐδά ΔΝ Ὁ Ρεβῆῃ. 

ἀϊδιϊποιίοηυ Ὀεῖννεεη τἰῃς εν οὗ ἰῃς Ὁ 15- 
ἴοῃ δπὰ {πε Ῥαϊεβιϊηίαη )εννβ. Τῆς 

κεν ψεῖς ἔοτ ἴῃς πχοβὶ ρατί ρεδβδπίβ οἵ 
τιίβδηβ, ννϊϊς τἰὩς ἐογγηδε, ςοπρτεραῖεά 
αἰπιοδὲ ὑνὮ ΟΣ ἴῃ οἰτίεβ, γεγς ργασί δ! 
41] ταάδεα (7. ἷν. 13). [π φῶς}: οᾶθε 
μεῖς ννᾶβ ἃ ταβίτοιεὰ οἰσοὶς οἵ τῇς 
Ἰεατπεά. Τδς Τοοπποοιίοη οὗ τῆς ὈὨϊα- 
δρογάᾶ- )εννβ ἢ Ῥαϊεβιίπς Ὀεςαπὶς ᾿εδ8 
δηὰ 1688 οἶοβε, υπι}} δἱ 1ἴδλϑὲ ἱξ οοηβίβιεἃ 
οὗ “ππ||6 πιοῖς ἴπδπη ἴπς ραγτηςεηὶ οὗ τς 
Δηπιδὶ Τεπηρῖε ἀυεβ; ΝΠ ΝΕΙΥ ἸΏΔΩΥ 
οὔς νἱδβὶς ἴῃ ἃ 1 πείπις ἴο )εγυβαῖεπὶ 80- 
Βοςά, δηὰ τΠϊ8 ννᾶ8 οἵ οουζϑε επιίγεϊὶ υ ἀϊ5- 
ςοπιηυεὰ δες ἴῃς Ὀεδβισυοτίοη, ψπεπ 
πε πεαλά-ᾳυατίετβ οὗ [ενντυ Ὀεολσης σεη- 
«τε ἴῃ ἴῃε ΒΔΌΡΙπἰο Δ] δοδάεπιν οὗ ]δῦπε. 
Ετοπὶ ἴπε ρῥγεδεηΐὶ ροίπι οὗ νίενν, ᾿ξ 18 
ΝΟΥ ἱπιροτίδης ἰο ὕδεᾶσ ἰῃ πιϊπὰ, αῦονε 
ΑΙ], ἵνο ροὶπὶβ οὗ ἀϊβετεηος Ὀείννεεη 
Ῥαϊεδιϊπίδη δηὰ Ὠίδβρογα- ) ενβ, (1) 1.4η- 

ἃς, (1) Βεϊϊρίοη. (1) Ατωοὴρ ἴδε 
ογπιεσ, Αγαπιαὶς ῃδὰ ἀϊβρίδοεὰ Ἡςῦτεν ; 
Αγαγηδίς ννὰβ ἴῃε ἰδησυᾶρε οἵὗὨ ἐνεγγάδυ 
πε, δἃ8. ΨῈ}} 8 οἵ τεϊϊρίοη (επος ἴδε 
πεεά οὗ ἴῃς Μειϊπυτχεπιδη (0 ἰγαπδίδῖα 
τε Ηεῦτεν, ϑογίριυσεβ ἰπ τῆς ϑυπᾶ- 
δοξυς8); διηοηρ ἴῃς ἰδιῖες ατγεεῖς νν8 
βροίζεη. [ὲ ἰδ ποῖ περεββῶσυν ἴο ἰπβίβι 
προῦ ἴῃς οὈνίου ίαςῖ (πδὲ ἐῃἰ8 ἀϊβεζεπος 
ο ἰαηξυαβς Ῥγουσῆε ντπ ἰδ ἃ οοτγε- 
ἐροπαάϊηρ έετεποε οἵ πιεηίᾷ] δι πιοβρῃεγα; 
τῆς 1ενν τεπιαίποὰ ἃ εν, δυῖ ΗΒ ΜΆ 
οἵ τπϊηκίηρ θεσάπις πιοάϊπεά, (2) ΤἈεϊτ 
οοπΐδος 8 ΟἾΠΕΙ Ρεορίεβ Ὀτουρῃὶ τὸ 
πε Πιαβρογα- [ϑὺν ἃ ἰάγρε οὐτοοῖ ὕροη 
τῆς νοσἹά ; δὲ τῆς βαπλε τἰπὶς, πεν οου!ὰ 
ποῖ [1] το δες. ἴῃς ἱπητηδαβυγαδῖε βυρετί- 
οτίτν οὗ ἐπεὶτ δ ἢ νεῖ ἴῃς μεαίμθη οὐ]18 
Ρταςιίβεὰ ὃῪ οἴπεῖβ. ΤῊΐΒ ταϑυϊεά οη 
1ηεῖν Ἰαγίηρ ρτεαῖες βίγεβϑβ οὔ τῆς Ἂεββεθη- 
«ἴα ]8 οὗ τπεὶγ δι ; τὰς εἰπίοαὶ βἰάς οὗ 
τπεῖς τεϊρίοη γεοείνεά ρτεδίεσ εἰ ρΒδβὶβ, 
τὰς βρί τυ δ]γ οὗἨ Ὀεϊεῖ θεοδαπια πιο 
τε  ἰβεά, δηὰ ἰὲ τπογείοσς [οἱ] οννεά οὗ 
ΠΕΟΟβδΥ τπᾶὲὶ ὑπίνεγβα  ἰβιὶς ἰάθαβ σαν, 
80 ἴΠδὶ ργοβεϊ γιβπη θεςάπιε, αἱ οπα τἰπις, 
ἃ ξιεαὶ οπαγαοίεγίβιίς ἀπιοπρ ἴῃς Ὀϊ48- 
Ῥοζδ-]} εν; ᾿[υἀΔαίδηη οοπιαἰ θᾶ ἃ πιεββᾶρε 
ἴο 811 ρεορίεβ, ἰξ ννὰβ ἔε!; δπὰ τῆυ5 τῆς 
ἈττςυἱΑγίβεῖς σπαγασίεσ οὐἨὁ ἁ Ραἱββιϊπίαπ 

Ἰαδαίοπι Ιουπὰ πο ρίδος διῆοηρ ἴῃς Π΄28- 
᾿νε ενβ. Βυῖ, δὲ ἴῃε βάτης {ἰπ|6, ἴδε 

18]6 οὗἩ τπεβε 1εννβ, ννἰοἢ δχοσοίβεὰ δῃ 

3 δοκιμον 284, 5 Οπ. ϑυγτῖες, 

ἰπηῆεπβε ἰπῆυεπος ὕροη ἰδεῖς τπουρῆὶ 
δηὰ Ἰἰϊεγαῖυτε, ννᾶβ Ἡεῦσαϊς ἰπ εβϑεπος 
τπουρῇ οἱοιπεά ἰπ Οτεεῖς ραγρ; Βεπος 
ἴὰδὶ εχιγδογάϊ δεν ἱπιεγεβιίηρ ρδθπο- 
ταεποῃ, ἴδε Ηε]]επιβεὶς ]ενν. ἴῃ νὶενν οἵ 
ψῃδλὲ [45 Ὀεεη βαϊά ἰΐ 18 ἱπιεγοβείηρ ἴὸ 
ποῖς ἴπδι τνο ουϊδίδηδίηρ Ἑςπαγαςιεγίβιϊςβ 
οὗ ἴδε Ερίβεϊῖς Ὀεΐογε ὺβ γε: Ηεῦσγαὶς 
1δουρσπῖὶ ἀπά ἀϊςείοῃ εχργεββεὰ ἴπ ατεεῖς 
οται, ἀπά τς εἐπιρδδβὶβ ἰδίά οὐ εἰ μῖςβ 
τῖπεγ ἴῆδη οἡ ἀοςίπης. Ὑῆε πηελπὶ 
οὗ διασπορά ἰ5 αυἱϊΐϊε υπατηδί σου, ἀπ 
ἴδετε ἰ8β πο ᾿υδαποδιίοη ἔος γτεβαϊοιίηρ ἱξ 
ἴο ἴηε Εδδβίεγῃ Ὠἰβρεγείοπ ; ἰξ ἱποϊ δες 
τε )ενβ οὗ [ἰἀἱν, Μαδοεάδοηϊαδ, ἄτεεος, 
Αβία Μίπος δπά, δῦονε ἃ]1, Ερυρὶ, ἂ5 
ΕἾ] δὯ8 οἱ Αβδία. Εοσ ὥσι πεῖ ἀεῖδι}]8. 8ὸς 
Ἐδίπε 1. 8, νιῖϊ. ο, ἰχ. 30, χ. σ ; Αςῖβ ἰΐϊ. 
ροιι; 5.8. Ογναες., ἴδ. 71; ]οβερδυβ, 
Απέΐᾳ. ΧΙΡ,., νἱἱ. 12; Οομκίγα Αῤ., ι. 22, 
εἰς., εἰς. χαίρειν: ΟΥ̓ Αςἰδ χν. 23, 
χχὶϊ. 26, [Πε οπἷγ οἵἴμοῦ οσουγγεποθδ οὗ 
τηἷ8 ἔογπὶ οὗ βαϊυἱϊδοη ἱπ ἰἢς ΝΙ. 
“Η;βζοσ ον ἔδετα ἰ8 ργο Θ᾽ πὸ ΕἾ] ρ618 
Ἔνδῃ ἰη ἴῃς εἰ ἰδίοιαεν χαίρειν " (Μουϊέοη, 
Οναναν οὐ Ν.Τ. Ονεεκ (1), Ρ. 18ο). 1ἰ 
ἰ8 οὐ ἱπίεγεβι ἴο ποῖς ἱμαῖὶη ἴῃς Ἐρίδβεϊε ἰη- 
βρίσεά ὃγ 8. }.πηε8 (Αςῖ8 χν. 23) [Π18 ογπὶ 
οἴϑβαϊυϊδιίοη 18 υβεά; ἱὶ ννουϊά, δοννενεσ, ὈῈ 
Ῥτεοδιίουβ ἴο ἄγαν ἀεάυςιίοπβ 88 ἴο δὺ- 
τποσβῃίρ ἔγοσῃ (Πΐ8, ἔογ ἴῃς υ86 οὔτδε ἰπβηϊ- 
εἶνε ἴοτ ἴδε ἱπιρεγαῖϊνε 8 υΐϊίς οοπιπγοη 
ἰη Ἠεϊ]εηϊβεῖς ατεεῖς; 88 Μουϊΐοη βᾶγδ : 
“χε ἴᾶνε ἜνοσῪ τεϑβοη (0 εἐχρεςὶ ἰΐ ἴῃ 
ἴῃς ΝΤ.,, ἀπὰ ἰϊ8 ταγν ἴπεγε ἰβ ἐθῈ ΟὨΪΥ 
ταδίζοσ οὗ βυγρεῖβε " ᾿ δὲά.). ὙΒε Ρεβῃιια 
δηὰ ϑγτῖες ῃανε ἴῃς εν δὴ ἔογη), ϑλαίδηι. 

νεῖ. 2. Πᾶσαν χαράν: (ζ΄. ΡΠ. 
ἰϊ. 29, ἔρὰνν πάσης χαρᾶς: τῆς τεηάετ- 
ἱπρ ἰπ ϑγτῖες, ννῃϊς ἢ 8 ταί Ποῦ ἃ ρασάρῆγαβε 
τδᾶπ ἃ ᾿σαπβίδιιοη, οδίοϊιεβ ἴῃς τηδαπίπρ 

δάπηίγαθὶγ: ἸΥΤΝΝΓῚ ὙΓΥ ΣΟΥ ΓΙ “23 

ὙΠῸ, “νι 411 )ογ θὲ τεὐοϊοἴηρ τὴν δγεῖῃ- 
τεη." ἡγήσασθε: ἴπε ντίτεσ ἰβ ποῖ ἴὸ 
δε υπάεγβίοοά 88 πιελπίηρ ἔμδὶ ἴμεβε (1815 
γε Ἰογΐα] τῇ {πεπηβεῖνεβ, δὰ ἴπᾶὶ 28 ἃ 
ΤΊΘΔΏΒ ἴο θεπεῆοίδὶ τεβυ}18 ἸΠεΥῪ ἅττα ἴο Ὀς 
τεὐοϊοεά ἰπ; ἴ1 ἰδ ἴῃς βάτης τπουρῆς ἃ5 
μὐκὸὶ χορ νοῦν ἱπ δεῦοχη, 11: πᾶσαι 
τ α πρὸς μὲν παρὸν ο κεῖ 
χαρᾶς εἶναι ἀλλὰ λύπης, ὕστερον δὲ 
καρπὸν εἰρηνικὸν τοῖς δι’ αὐτῆς γε- 
γυμνασμένοις ἀποδίδωσιν δικαιοσύνης. 
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πίστεως ̓  ' κατεργάζεται " ὑπομονήν. 
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3 Ἱ 4. ἡ δὲ ὑπομονὴ ἔργον οι. ν, 3: 
τέλειον ἐχέτω, ἵνα ἦτε ' τέλειοι καὶ “ ὁλόκληροι, ἐν μηδενὶ λειπό- χχί. το. 

ἰϊ.γ7; Ηδῦ. χ. 36; 2"Ὀεϊ. ἰ.6; 2 ΤΏεΒβ8. ἱ. 4. 

1 0πι. της πιστεως Β᾽ (Π4Ὁ Β1}, 81, 77, ϑγτὰϊ, 

ΚΊνυκς νἱϊῖ. 
15; Βοπὶ 

10} ἰἰϊ..2; Μαῖῖ, ν. 48. Ὧν ἼΒεδδ. ν᾿ 23. 

3.0 πι. Ψαϊρλ, 
5 ϑοηης ἰδῖ. Μ55. τεδὰ λαδεέ οἴμεγβε λαδεαί. 

ἀδελφοί μον: τμἰ8 ἴεττὰ οἵ δὐάγεββ 

νγΔ8 Ογὶ ρίπδ!!Υ [οννιβῃ; ἴῃ Ηεῦγανν, ΠΝ 
18. υβεᾶ, τὴ ἴῃς ἤτβι ἱπβίδηςς, οὗ ἴῆοβε Ὀογη 
οἵ ἴπε βᾶπιῈὲ τηοίδεσ, ἐ.5.. αεη. ἱν, 2, εἴς. ; 
ἴδε ἰπ ἃ νἱάεσ βεπβε οἱ ἃ γεϊδεινε, 4.6.» 
ὅεη. χίν. 12, εἴς. ; δηὰ ἴῃ ἴῃς 5811}} τογα 
εχίεηάςὰ πιεδηίπρ οὗ Κίηβηϊρ ρεπεγαι!ν, 
4.6.» οἵ αἱἷδᾶὶ] τηειηρεσβῃίρ, Νύσα. χνί. το; 
8 Ὀεϊοηρίηρ ἴο ἴδε βδπὶς Ἰε, 4.5.» 
Ἐχοά. ἰϊ. τα; ἴμεν. χίχ. 7, δηὰ ἌἼνεὴ οἵ ἃ 

ΒΓΆΩΡΕΣ (3) βοουτηίηρ δοὴρ ἴῃς 

Ρεορίβ, [νεν. χίχ. 34; ἰξ ἰ8β αἰϑὸ υϑεὰ οἵ 
ἴϊοβε Ψῆοὸ πᾶνε τηδάς ἃ Ἴονεπαηΐὶ ἴο- 
δεῖδεσ, Απὶ. ἱ. 9; 8πά, ψεπεσαῖν, οἱ ἔτίεπάβ, 
2 881). ἱ. 26, εἴς. ; ἱπ 118 νυ ϊάεβὲ ϑεπβε ἰΐ 
Μ ΔΒ (ἌΚεπ Ὄνεῦ Ὺ ἴπε ΟὨτγίβιϊδπ οοπὶ- 
ταυηἰταβ, ἤοβα πιρηρεῖβ Ψετα ὕοιἢ 
ἔιεπάβ δηὰ θουπὰ ὃν ἔπε βάτης οονεηαηὶ 
(εΥ. ἰλε οτἰρίη οὗ τῇς Ηεῦτενν ννοτά ἔος 

“φονεηδηῖ," ΓΤ 3, ἰοπὶ ἴπε Αξβγγο- 
Βανγίοπίδη Βέγέέμ ὑὶ ἢ τηεᾶπβ “ἃ ἐεῖ- 
τεγ"}). Ταίβ τιοάς οὗ δάὐάγεββ οσσυγβ ἔτε- 
ὉΘΠΕν ἴῃ τπ18 Ἐρίβι]ς, ϑοπιθείπιεβ (ῃς 

δίζαρίς ἀδελφοί υἱίπουϊ μον (ἰν. τ:, ν. 7, 
9, 10), βοπιδιίσωεβ τ ἴῃς δάάϊιίοη οὐ 
ἀγαπητοί (ἰ. 16, το, ἰΐ. 56. πειρασ- 
μοῖς: ἰη νν. 12 . πειρασμός οὈν!ουδῖν 
ΤΩθδη8 Δ]]υγετηεπὶ ἴοὸ ὑτοηρ-οίηρ, ἀπά 
τηῖβ νουἹὰ ἀρρεᾶσ ἴὸ δε ἴπε πιοβὲ πδίυγαὶ 
τησδηΐϊηρ Πεῖα οἡ δοοουηΐ Οὐ πε ΨΔΥ ἱπ 
ννὨΙςἢ τεπηριλείοη ἰβ ἀηαϊγβεάᾶ, (που ρῇ ἴπε 
8εηϑςε Οἱ εχίεσπαὶ {γίαἱβ, ἰπ {πε βῆδρε οὗ 
οαἰατηϊγ, ᾿Ῥνουϊὰ οὗ Ἤοουτβα ποῖ θὲ δχ- 
οἰυάδεά ; “1 πᾶν ὕὈὲ τπᾶὶ {πε εἴεοι οὗ 
εχίεσηδὶ σοηἀϊτίοηβ ὑροῦ οπαγαοίοσ βδου!ά 
Ὀς ἱποϊυάεά ἰπ ἴῃ6 ἴδγη "᾿ (Ραγτγ). [{ 8 
ἴπις ἴὰδι {πὸ ἐχπογίδιοη ἴὸ ἰοοκ ὕροη 
ἰεηριαβοῃβ ψ ἢ ἸΟῪ ἰδ Βοδγοεῖν Ἴοσα- 
ραῦ ς ψ τδὰ Ῥτάγετ, “1, εδὰ υδ ποῖ 
1πῖο ἐετηριδιίοη " (Μδῖι. νὶ. σ3; [ὑκε, χί. 
4) οἵ ννἱτῇ τῆς ννοτάβ, “" Ῥγδν ἴῃδιὶ γε εηῖεγ 
ποὲ ἱπίο ἰετριλέοη " (Μαιϊῖ, χχνὶ. 41; 
Τακε χχίϊ. 40; 8ὲες ἴοο Μαγῖς χίν. 38; 
1μυκεὲ χχίϊ. 46; εν. {ϊϊ. 10); δυῖ, 88. 18 
ενϊάεης ἔτοῖι ἃ πυσορεῖ οἵ ἱπάοδεομβ ἴῃ 
τῆῖϊς Ἐρίβιῖα, τς υντίξοτ᾽'β [υάδίβπι ἰβ 
Βοηρει (πᾶη Πἰβ ΟΠγβεϊαηίεγ, ἀπά ονν- 
ἱῃρ ἴο ἴδε ]ενν δ ἀοοιγίπεβ οὗ ἔγεε- νυ} 
δηὰ ννοσκβ, ἃ [ενν Ψψουϊὰ τεραγά τεπιρίδ- 
ἴση ἰπ ἃ [ε88 βετίουβ ἰἰρς τπδὴ ἃ 
ΟὨσίβείδη (βεε ᾿πιγοάδυςείοη 8 ̓ ν). Μοβιὶ 
Ῥοϊπιθάϊν ἄοεβ Ῥάγγυ γεπιαγκ : “ὙΤεῖε ἰ8 

ἃ 8 ον ἴοσ ἴδε νναγγίου ἤπεη δὲ πηδεῖβ 
ἕλος ἴο ἕδοε ἴδε ἔοα ῆῇοπι πε δδ8 Ὀδεη 
ἀϊγεοιεὰ το βυδυραῖς, ἱπ ἃ ννατίατε τῶδὲ 
τιδίηβ παπᾶ ἀπά εγε ἀπά βίβεϊβ ἴῃε πεγνε 
Ἀπὰ ἱεπιροῖβ ἔπε Ψ}} .. . "; τ8ϊ8 ἰδ ργε- 
εἰβεῖγ δε εν βιαπάροίπε; ννδϊ]ς τΠ6 
ΟὨγίβείαπ, τεδὶ ἰβίπρ ἢϊ8β βἰπδπεββ δηὰ 
ἱπβεγεπὶ ψνεάκηςββ, πὰ ρτουπάεά ἱπ ἃ 
βρίγί: οὐ δυπλ  ν, τεϊτγαῖεβ τῆς ννογάβ 
ΨὨῖσἢ πε 848 Ὀεεη ἰδυσῶι ἰῃ ἴῃς 1, οτὰ 8 
Ῥγάγεσ. Τῆΐδ ράββᾶρε ἰδ ὁπ οἵ τῆς πιδην 
ἴῃ τῆς ἘΕρίβε]6 ννπίςἢ πιδίκεβ ἰἃ 8ὸ ἀϊβῆσιυϊε 
ἴο Βεϊϊενε ἴπδῖ ἰξ σδη 411 πᾶνε θεςῆ νντ τη 
ὃν 8ῖ. )απιεβ.--περιπέσητε: ἴδε οοη- 
πεοεοη ἱπ ννὨϊοἢ τΠ18 ννογὰ βιδπάβ ἱπ [δε 
ἔενν ραββᾶρεβ οὗ ἰς ΝΙΤ. νῃϊο οοπίδίη 
ἱξ βυρροτίβ ἴῃς ἰάεδ {πᾶῖ ἴῃ πε ἧς εχ- 
ἴεσηδὶ {τἴ818 ἀγὲ ἱποίυδεά (1υκε χ. 30 ; 
Αοίβ χχνῖϊ. 41).--ποικίλοις: Οὐ τ 
Ῥεῖ. ἱ. 6., ἐν ποικίλοις πειρασμοῖς, 
Ῥεβῇῃ. δδάβ πολλοῖς, οὐ, 3 Μδος. ιΐ. 6, 
ποικίλαις καὶ πολλαῖς δοκιμ τιμω- 
ρίαις. 

Ψνει.3. γινώσκοντες: “ τεζορτιίϑ8- 
ἱπρ "; 1Π18 βϑεῖβ ἴοὸ ὃς τῆς ἕοσος οὗ ἴδ 
νοτά γιγνώσκω ἰηῃ Ἠεϊ]εηΐδες Οτεεῖς (866 
Πιρμοοι, Εῤ. ἰο ἐᾷξκε Οαἰαΐέαης, Ρ. 171); 
1 80, ἰξ ςοπίεβ νεσῪ Δρροβίϊεῖν δἷε 
ἡγήσασθε.--τὸ δοκίμιον ὑμῶν τῆς 
πίστεως: λοοοτάϊηρ ἴο ἱπβίδποεβ οὗ 
1πε θὲ οὗ (δε ψογὰ δοκίμιον ρίνεπ Ὁ 
Ῥείββιαδπη (Ν ἐμέ Βὲδεϊςἐμάϊτη, ρ᾿. 187 1.) 
ἰξ τπιεδῃβ “ρυγε" οἵ “ σεηυΐπεῦ"; ἰξ 8 τῆς 
πευῖες οὗ ἴδε δάϊεςϊίνε υϑεὰ 85 ἃ βυδείδη- 
εἶνε, ΤΟ] οννεὰ ὈΥ ἃ ρεηίξινε; [πε ρῃγαβα 
ψουϊὰ τῃυ8 πιελη: “ὙὍπδὲ ννἰςἢ ἴ8 ρεη- 
αἷἱπς ἰῃ γουγ αι νοσκεῖῃ. .. ᾿""; 1818 
πιεδηΐηρ οὗ δοκίμιον πιδίκεβ τ Ρεῖ. ἱ. 7 
Οἰεᾶγεσ δηὰ πιοσε βἰρηίβοαπι; οὐ. Ριον. 
χχνίϊ, 21 (ϑερε.) ; 51τ-. 11. σ ἢ. Οἡ πίστις 
8εεὲ νεῖ. 6.--κατεργάζεται : επὶ- 
Ῥμδιῖίς ἴοτη οἵ ἐργάζεται, ““ δοοοπι- 
Ρ 8165". --ὑπομονήν: τῆς ννοτὰ Βεῖε 
πλεᾶπβ “ἴδε ἔγαγης οἵ πιηὰ σι ἢ δη- 
ἄγε," 48 ἀϊβείηςι ἔγοσῃ ἴῃς δοὶ οὗ ἐπάιυτ- 
ἰπρ νΕΐςο ἢ ͵β ἔπε πιεδηίηρ οἵ τς ννογά ἴῃ 
2 Ὅος. ἱ. 6, νὶ. 4. ΡΏΣΪο «4118 ὑπομονή 
ἴδε φυδεη οὗ νἱγίυεβ (βεε Μᾶγοσ, ἐπ ἴσα), 
ἰξ ἰβ οὔθ ψνῃϊο Πᾶ8 ργοῦδθῖὶν δε πο- 
ψεσα τότε ΠΥ Ἐχο ΡΠ Βεά τῆδη ἰπ τπε 
πιἰβίοτυ οἵ τῆς [εὐνδῇ τᾶςς. 

ψες. 4. ἡ δὲ ὑπομονὴ ἔργον 
τέλειον ἐχέτω: “Βυϊ ἱεῖ εηδυτάποα 
δδνε [18 ρογίεοι γεϑυῖ ς᾽"; ἴῃς ΡΟΒββι Ὀ1 ΠΥ 
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πι Κρε. ἢ, μενοι. 5. Εἰ δέ τις ὑμῶν "λείπεται σοφίας, " αἰτείτω παρὰ τοῦ 
ν ΧΙ. 12; 
τον. ἰϊ. διδόντος ἢ Θεοῦ ' πᾶσιν “ ἁπλῶς καὶ μὴ " ὀνειδίζοντος, καὶ δοθήσεται 

ο ἤδιι νἱὶ. 

4 ἔοι. αἰ 8. τ ϑιγΧ];. 22. 
Βίγ. ἐν χ, 26, χαχίχ. 6; ὙΝ δά. νἱ. 14, 22, νἱῖ. 13; ὦ“). 100 χχχίξ. 8; Ῥτον. νἱῖέ. 17, χανί. 5. 

δ χον Θεον τον διδοντος Α. 

οὗ Ιοδίῃρς Βεαγὶ 18 Ἴοπίετηρ᾽αιεὰ, νΏΟΒ 
ψνΟΌΪ ἃ γεβα]ι ἴῃ βογηειμίπρ δεὶπρ Ιαςκίηρ ; 
τε ννογάβ σϑῦλ]] ννϑδὶ ἰ8 βαιά ἴῃ ἰἣς 
Τεσίανιεηπὶς 07 ἰδ Τινεῖοε Ῥαϊγίαγελς, [ο6. 
ἰΐ, 7. “Εοτ ἐπάυτδηςς (μακροθυμία) ἰδ ἃ 
ταϊρδιν ςδάγηι, πὰ ρδΐϊθηςς ) 
εἰνεῖι τηδλην ροοά τπίηρβ". Οὗ Εσπι. ν. 
3.---ῖνα ἧἣτε τέλειοι: Οὐ. Μδῖι. ν. 
48, χίχ. 21; δεςὲ 1ἰρδιίοοι β ποῖς ου ἴῃς 
ταεδηΐηρ οὗ τῃϊ5 ψογὰ ἱπ ῬΉΪ. ἰἰϊ, 15, 
“τῃς τέλειοι ὅστε ἰπ ἰβοὶ ἴδε δαγης στῇ 
πνενματικοί" (Εῤ. ἰο ἐκ ῬΑϊἐῥῥίαης, Ὁ. 
153). Τδι ἱπ ἯΣ Ῥαββᾶσε Ὀείογε υ8 "ἢ 
ἄοεα ποῖ πιδᾶπ ρεσγίεςὶ ἰπ ἴδε 1ἰτογαὶ βεπβα 
ἰδ οἰεᾶσ ἴτοπὶ ἴθ ὑνογάβ νος οοςας ἰη {ἰ]. 
ἃ (ἀδευπιίηρ, ἂν ὑφ ύτοω ντίίεγ τοῖς 

Ρδββαϑεβδ), ποὶ πταίομεν ὅπα- 
γτεβ. “Τῆς νοτά τέλειος ἰβ οἴϊδη υδοὰ 
ὉΥ ἰαἴες τυτίτετϑ οὗ τῆς Ὀαρε δεά " (Μαγοτ). 
--“ὁλόκληροι: ΟΛ νΠοᾶ, χν. 3; ἰῃ ἰϊ8 
τοοῖ-πιεληίηρ ὁλόκληρος ἱπηρ]1ε8 ἴῃς “ επ- 
εἶτα Ἰοῖ οἵ ἀεβείην," 8ὸ ἴδε τῇς υπάες- 
{γίπρ ἰάεα τεραγάϊηρ ἃ πδὴ ψῃὸ ἰ8 ὁλό- 
ρος πιεᾶηβ οπε Ψῇο ἢ11Η18 ϊδ ἴοι; 

δεῖς ἴὶ ψουἹᾶ τροᾶη “ἴδοθα Ψῆὸ (ΠΥ 
διιαίη τὸ ἐπεὶς μίσρῃ οδΙ] π᾿. --- ἐν 
μηδενὶ λειπόμενοι : [[ἰ8 ἰδ ΤΊΟΓΟΙΥ 
εχρ δπδίοτυ οἵ ὁλόκληροι. 

Εἰ. 6. ὙΠεῖα ἰβ πο [πουρδί-ςοππες- 
ὕση Ῥεΐννεεη [8 νοῖβα δηὰ ννπδὶ 88 ῥτε- 
ςεάεά, ἰξ ἴδ ΟΠῪ ὉΥ διρρ  γίης βοπιειίηρ 
ΔΙ ΠΟΙ ἐμαὶ ἀὴν ςοπηδοϊίοπ οδη 6 
ταλᾶς ἴο οχίβὶ, ἀπά ἴος τπὶ8 ἴδετε 18 πὸ 
ΜΆΤαηΣὶ ἰῃ ἴῃς ἰοχὶ δ8 ἰξ βίδαπάβ (βες 
Ἱπιγοάυςτίοη 111... Ιῃ νεσ. 4 ὗπο 
διΆ8 88 118 [1] τεβυὶ τῆς τηακίπρ ρετίεςι οὗ 
τηςΏ, 80 ἴπδι ἴποῪ ἅσε ἰδοκίηρ ἰη ποιπίηρ ; 
ψν Βαη, τπετείοσε, ἴπ6 πεχὶ νόσϑς σοῈ8. Οἡ 
ἴο ςοπίεπηρίαϊα ἃ ἰδοκίηρ οἵ ννυϊϑάοπι, 
δεῖς ἰβ οἰθαῖν τῆς σοπηπιεποεπιεηὶ οὗ ἃ 
ΠΕ δυδ)εςῖ, ποὲῖ ἃ οοπιἰηυδλίοη οὗἩ ἰῃς 
βᾶτης οπθὲ. Τῆς οσούττεηςε οἵ λειπόμενοι 
δηὰ λείπεται; νηΐ ἢ 18 τεραγάεά Ὁγ βοτης 
88 ἃ ὑτοοῖ οὗ σοπηεςτίοη Ὀεΐνεεη ἴῃς ἔνο 
νεῖβεβ, ἀεποίεβ ποιμίηρ ἰῃ νἱενν οὗ πὰ 
ἴδοι τ(δλὲ ἐπε βυδ)εςι-τηδιϊοσ ἰβ 80 ἀϊεγεηῖ ; 
τηόγθονεσ, ἔμπεσε ἰ8β ἃ ἀϊβίηςς ἀϊβεγεηςς ἴῃ 
ἴῃς βεῆβῈ ἰῃ ΨΒΙΟἢ (8 νοτά ἰδ υβεὰ ἴῃ 
ἴπεβε ἴννο νεσβεβ; σοτηίηρ Ὀεπίπάμαπὰ ἰῃ 
ννῃδὲ οης οὐρπ ἴο δεϊδίη ἴο ἰβ αυΐτε ἀϊβετ- 
δηΐ ἔτοπὶ ποὶ Ῥεΐπρ ἱπ ροββοββίοῃ οὗ τῇς 
δτεδὶ οἶς οὗ ν͵ἱβάοπι; [Πἰ8 ἀϊδεγεηος ἰβ 
ΨΕΙ1 ὑγουρσῃὶ οὐἱ ὃγ ἴπε Νυϊραῖε τεπάοι- 
ἵπρ : “. ον ἰπ τυ] ἀφ βείεμίος. 81 αυΐδ 
δυΐετῃ νεβίσυπι ἑπάέρει βαρ επιία.. .. ἢ" 

βῃοτὶ οοπδί δεγαϊίοω οἵ ἴδε δυδ)εοῖ βϑεσρ 
«Δ1|16ἀ ἔοτ, ἴδε τῆοτε 80 ὉΥ τεᾶβοῦ οὗ ἴδε 
Ρτογλίηεπος ἰξ δβδυσηεβ ἱπ τὰ Ερίδβιϊε. 
[τ ἰ8 Ῥγοῦαδίς ἴθδὲ ἴδε τότε δάναποοά 
ἰάεαα οἱ ννίϑάοτῃ οῶσης ογιρίμδι! ἔτοτ 
Βαῦγίοη ; ἴοσ, δοοογάϊπρ ἴο ἴδε Βαῦγ- 
Ἰοπίδη οοδιοίορσγ, ΝΝῚ εχἰβιοὰ 
Ῥησωηεναὶ ἂρεβ Ὀείογε ἴῃς ςσελίοῃ 
νοῦ; ἰξ ἄννεῖς νὰ Εα, 
νυ ϑάοπι, ἱπ τε ἀερίδο οὗ 
Ῥτον. νἱϊ!, 22-30) ; 
τιετζείοτςε ρυϊάεὰ 
νε ψοσῖς (βεα 1 εγεπιίαβ, ας αἷίε ΤεΞία- 
"κεν ἐντὶ 1ἰελίς ἀἐς αἰέεπ Ογΐεπίς, Ῥῃ. 20, 
80); ἱπ ΒΙ ]Π οὶ ᾿ἰτεταῖυτε ὙΝβάοαι ὃ6- 
οἄπις ἴῃε 411-ἰδοετηίπρ ἱπιε!]Πίρεῆος οὗἁ 
αοά ἴῃ Ηἰβ ψοῖκ οὗ Ογεδεσοιυ ; ἃ8 ἰὲ τνᾶβ 
ποοάεὰά Ὁγ αοά Ηἰπιδεῖέ, δον τηυςδ τλοτς 
ὉΥ πιεπ } Ἠδεηποςε ἴδε οοπδβίδληϊ ἱπδίβίεπος 
οπ ἰϊ8β πεοὰ Ὡς ἢ ἰδ 8ὸ οπατγαςιετγίβιὶς οὗ 
δε Ῥοοῖς οἵ Ῥτονεσῦβ. Ταὶδ ἰδϊὰ ἴδε 
Τουπάδιϊοη ἴος ἴδε εχιεπεῖνε Ἡοληαλ (ος 
νιθάοπι) [ἰτεταῖυτε οὐ ἰἢς Ηεϊ!εηίβες 
1εννβ, ννὩϊοἢ εχεσοίβοά α]80 ἃ ρτεαΐ ἰπῆι 
εηςς ὕροη ἰἢς [εν οἵ ἰλῖο ἴἰπηθβ. ἴὕπάετ 
τδς ἱπῆυεηςς οὗ ατεεκ ῥὨΙοβορῶγ ΥὙΝ ἰ8- 
ἄοτῃ Ὀεςλπις ποῖ ΟΠἿΥ ἃ ἀϊνίπε ἈΡΈΠΟΥ, 
δυῖ αἷδο δββυπιεὰ ἃ ρεζβοῦδὶ Ἵπσδοῖες 
ὙΝ ἰϑὰ. νἱΐ, 22-30). Αφοοτάϊηρ ἴο ἴδε 
ἐγυβαίετ Τάγρυπ ἴο ἀεη. ἱ. τ Ν ϑάοτα 
ν 8 ἴδε ψπειρις ΨΒετεῦν αοά οτελιεά 
ἴα ννοτά, Αἰ ποσγα!!ν ρϑαμηρ, ἐπ τὰς 
Ἰλῖεσ εν 88 [ογαῖυτε ὙΝιβάοτῃ τεΐετε τὸ 
ψνοσ γ κπονϊεάρε 88 ἀϊβείηςι τοι τεῖϊ- 
εἰουβ κπονϊεᾶσε ᾿Ιοἢ ἰδ 411 οοτηρτίβεδ 
υπάες πε ἴεῖτῃ Τογαὴὶ (“1ἂνν"}; δηά 
ταοτείοσς Ν ἰβάομ, υπιἶκε ἂς Τόγαῖ, ὰ5 
ποῖ τεραγάεὰ δ τπῈ δχοϊυδίνε ἧ 
οἵ τε εν, [δουγῇ ἴπεδβε δὰ 1 ἴῃ τότε 
δουπάληςξ τηδᾶβυσγε, ἐ.5.. ἰξ ἰδ βαϊὰ ἱπ 
Κιδάμελίη, 40 δ: “ Ἴε πιεδβιιγεβ οὐ νἱδϑ- 
ἄοτῃ ολπια ἄοννῃ ἔσγοπι ποᾶνεῃ, δηὰ πίης οὗ 
1πεπὶ [ε1}1 το ἴῃς ἰοὶ οἱ τῆς Ηοῖὶν [«δηά"". 
Οη ἴδε οἵδε δδηὰ, νι βάοπι δπὰ ἴδε 
Τογαΐκ ατεὲ οἔἴξῃ ἰδεπιϊβεά.--Ἰ τείτω: 
ἴογ ἴδε ῥγᾶγεσ ἴογ νίβάοπι, οὐ. Ῥτγον. 
ἰϊ. 3. 2; Ννίδβά, νἱῖ, 7, ἰχ. 4; 51-. ἰ. τὸ, 
1. 13; ἰῃ τε Ἐρίβε]ς οὐ Βαγῃδθββ χχί. 5, 
τ βᾶγβ: ὁ Θεὸς δῴη ὑμῖν σοφίαν... 
ὑπομονὴν ---παρὰ τοῦ διδόντος 
θεοῦ πᾶσιν ἁπλῶς: ἴδπεῖα ἰΒ δῃ ἴῃ 
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αὐτῷ. 6. "αἰτείτω δὲ ἐν πίστει, μηδὲν ᾿διακρινόμενος- ὁ γὰρ! 5 Μὴ αἱ. 
διακρινόμενος ἔοικεν " κλύδωνι 3 θαλάσσης ὃ ἀνεμιζομένῳ καὶ ῥιπιζο- ἐπα ΓᾺ 
μένῳ. 7. μὴ γὰρ οἰέσθω ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος ὅτι λήμψεταί ὁ τι 22 

δῦ. χ. 

τ. . 4; 
ΕΝ χχὶ. Μ 

41. ὭΧυκςε υἱϊῥ. 24; ΡΒ. ἱν. 14; φ΄. Μαιι. χὶ. γ; 158. "νἱϊ. 2ο. 

1 Αὐυΐςηι, 7, νυν. 
4ληψεται ΚΙΡ, οὐζδδ. 

Οεητ]εβ 88 νεῖ} 88 1ενν8, οοσγεβρου ϊησ 
ἴδ τὸ τς πᾶσιν ἰπ ἴῃς ννοτὰβ Ὀεΐογε 8. 
ΤΏς ἕοτος οὗ ἁπλῶς [1ε8 ἴῃ ἰἴ8. βεῆβε οἵ 
“ βἰῃρίςηεβθ οὗ αἰτω," ἰῃς αἴπὶ Ῥείη ἴῃς 
πηραγίηρ οἵ Ῥεπεᾶς μους σεαιπην 
δηγιδίηρ ἴῃ τεΐυσῃ ; ἴῃς τπουρδι ἰ8 τῇς 
ΒΆΤΩΘ 88 ἴπδιὶ ψνὩϊο ἢ υπάετ!εβ δα. ἵν. Σ, 
Ηο, φοὐεῦν οπὲ ἐλαὲ ἐλέγείείῃ. . . ἐονια, 
δὲμγν τοἷπε απὰ »δῖὰ τοἰέκομέ πιο) ἀπά 
τοϊλομέ ῥγίοσ, ἱ.6., 'ι ἰΒ τὸ Ὀς δά ἴογ ἴῃς 
δδίης.--μὴ ὀνειδίζοντος: ἴπς δάά!- 
ὕσπ οὗἉ 1Π18 18 νεγν βισι κίων ; ἰτ [8 ἱπιεπάεὰ 
ἴο ἐποουγᾶρε ῬοΪ ἅπεββ ἴῃ πιδίκίηρ ρεϊ τοι 
ἴο ἀοἷ; πιᾶην ταῖρι Ὀς ἀείϊεττεά, ονηρ 
ἴο ἃ 8βεῆβε οἵ υπιννοσιίπεβδ, ἔγοσ ἀρρτοϑοΒ- 
ἰπᾷ ἀοά, ἔεασίης ἰεβὲ Ης βπουϊὰ σεδβεηΐ 
Ῥτεβυρέοῃ. Τῶς ἴὔτες ψογάβ ΨΏΪΟΣ 
εχρσοβδ ἰῃς πιειμοά οὗἨ Ὀϊνίπε ρἰνίηρ--- 
πᾶσιν, ἀπλῶς, μὴ ὀνειδίζοντος--- τουδὶ 
Δα ανῶΥ 811 βοσιρὶς δηὰ ἔεαγ; οὐ εν. 
ἵν. 16, 1;.εὲ μς ἐλεγείογε ἀγατν Ἡφαν τοὐέβ 
δοϊἄνε55 ὠπίο ἐδε ἑάγομε οὗ ργαξέ. . « . 
καὶ δοθήσεται αὐτῷ: (γ. Μαῖι. νἱ!.7. 

νει. 6. ἐν πίστει: πίστις, 88 ὑδεὰ 
ἴῃ (δὶ Ἐρίβεϊς, τείεσβ ἴὸ ἴῃς βίδις οὗ τηϊηὰ 
ἴῃ ψ δίς ἢ ἃ πιλη ποῖ ΟὨἹΥ Ῥεϊΐενεβ ἰπῃ ἴΒε 
εχίδῖεπος οἵ αοά, δυξ ἱἰπ ν μος Ηἰδ 
εἰδίςα! ομαγαοίογ 18 ἀρρτεβεηάεά δπὰ ἴδε 
ενϊάεηος οὗ Ηἰ5 ξοοφ νη} τονναγὰβ πιδῃ 
ἐβ δοκπονϊεάγεά; ἰὲ ἰ8 ἃ Ὀεϊϊεῖ ἰῃ ἴδε 
Ῥεπεδοθηῖ ἃς εν, 88 ννεὶ] 88 ἴῃ ἴῃ Ρεγ- 
κοηδίλιγ, οἵ αοά; ἰξ ἱποϊυάεβ τεϊίδηοε οἢ 
αοᾶ πὰ (δε εχρεοιβείου ἐμαὶ τμδὶ ἰβ 
δϑκοά ἔογ νν1}} Ὀς ρταπίεά ὃγ Ηΐπι. Τῆε 
ννοσγά Βεῖε ἄοεβ ποῖ οοπποῖς (Αἰ ἱπ ἴῃς 
δεῆθε οἵ ἃ Ὀοὰγ οἵ ἀοςιτίης. Τΐ8 ἰάεδ οἱ 
[αϊτα 18 ποῖ βρδοίβοϑ!γ ΟἸὨτβείδπ ; ἰξ νγᾶβ, 
δηὰ ἰ8, ργεοίβεϊυ τῃαὶ οἵ ἰδς [ενβ; ἱΒ 

{8εβεὲ ΣΟῚ Ενιῶπαλ) ἰδ 7υδὲ ἴδδὲ 
Ρετίεοι ΟΝ οὐ νδίςἢ ἰ8 ἐχρτεββαὰ 
15 Ψ Ὧι ἰ8 ο411ςἀ (ῃς “ Οτεεὰ οἱ Μαϊπιου- 
ἰάεβ," οὐ ἴδε “ Ταϊγίδεη ρστίποίρεβ οὗ 
(αἰ "; ἐξ ἰβ ἴμεσς βαϊά: “41 Ῥεϊίενες ψΠἢ 
μα (αἰτὰ τπδὶ ες Οτεδίοσ, Ὀ]εβεεὰ δε 

ΗΪβ πδπῖς, ἰ8 [ες Αὐἴποῖ δπὰ συϊάε οὗ 
εναιγιδίηρ ἴπδῖ μδ8 Ὀεεη ογεδιεᾶ, δηὰ ἴπδὶ 

3 Αἀὰ εἴ ς. 
δ΄Ο τη. 3,5, 86, 5. 

8-Ὃ Ττηβρ., Ρεβῆ. 

Ης δίἴοῃς [88 τηδάς, ἄοεβ τηβῖε, δηἃ ν1}} 
τηδίκε 411 τη ρ8". [ἡ Ταϊπγυάιϊολι [ἰτεγα- 
ἴυγε, ΠΙΟἢ, ἴῃ 1Π|8 88 ἰῃ 80 σης εἶδε, 
επιρούϊεβ τηυο ἢ δποίεηι στηδίεσίδι, ἴῃς 
ἘΔΌΡΒ ςοπδβίδμεἶν ἱπδῖδὲ οἡ τῆς πεεὰ οὗ 
[αἰϊὰ δὲ Ὀείηρ ἴδδλὲ τίς ἰβ “ ρετζίεςι 
αὐδὲ ἰπ αοά"; (δε »ζολῆξανδ 'απιαπαΐ, 
ἦ.ς.,) “ἸΒοθεὲ ΨὯΟ δῖε ἰδοκίηρ ἴῃ δ ἢ,7 
(ΥΣ. Μαῖι, νὶ. 30, ὀλιγόπιστοι - 

Λ)Δ2.2) ὅτε μεϊὰ ὑρ το τεδυκε; 
ΠΡῸΣ ̓ ς ΟΝ ἶχ. 2 τδαὶ ιε ἀϊδαρρεασ- 
ἃπος οὗ ““πηεῃ οὗ [Αἱ " ν1}} Ὀτίπρ αδους 
τὰς ἀοννηζα!! οἱ ἴᾷς τνοσϊὰ. Ἑδί(ἢ δετε- 
ἔοτα, ἰῃ τῇς βοῆβε ἱπ ΨΠΙΟὮ ἰξ ἰδ υδοὰ ἴῃ 
τοῖθ Ἐρίδβεϊε, ννᾶβ πε Ἵπασζαςιογίβεὶς σηδτῖς 
οὗ ἴδε ]ενν 88 ψεῖ] 88 οἵ ἴῃς Οπτσί βιίδη. 
Ιὴ τεΐεγσεηςς ἴὸ αἰτείτω δὲ ἐν πίστει 
Κηον της ἀσᾶννβ αἰϊεπίοη ἴο Ηετγτηδβ, 
Δαμά., ἰχ. 6, 7; 8ἴπ)., ν. 4, 3.--πἌηϑδὲν 
διακρινόμενος: διακρίνεσθαι τηελπ8 
ἴο Ὀς ἴῃ 4 Ἵτ εἶς! βίδιε οἵ πϊπὰ, νυν ς ἢ ἰς 
ΟὈνίουδὶν ἴῃς δησιμεβίϑ τὸ ἴπαὶ οὐἩ δἰπὶ 
ΨὯΟ 88 (211; ἱξ Ἄἐχοϊυάεβ ἔα τ ἐῤσο “αείο; 
(. Μαῖι. χχί. 2ι, 17. γε καῦε ζαϊίᾳ απὰ 
ἀομδὲ ποὲ (μὴ διακειδῆτε) “νος Αρδχὰ- 
δῖεβ αυοῖεβ 88 ἃ βαγίπρ οὐ οὖσ 1ογάδβ: 
“ΒΘ ουδὲ ποῖ, (παὶ γα δπκ ποῖ ἱπίο τς 
ψοσ! ἃ, ἃ5 ϑίπιοπ, ἤθη δες ἀουδιεά, Ὀς; 
ἴο βἰπῖς ἱπίο ἴῃς 8ε2᾽.- -ἔοικεν κλύ- 
δωνι θαλάσσης: ἃ νεῖν νἱνίά ρίςο- 
ἴωγο ; ἴῆς ᾿πΕΊΔὈ}ΠῪ οὗ ἃ ὈΠονν, ομαηρίηρ 
ἴτοῦλ τηοσπηθηΐϊ ἴο τηοχηεηΐ, ἰ8 ἃ οπᾶσσ- 
ΤΌΠΥ ἂρὲ βυτωδοὶ οἱ ἃ πιϊπά δὶ ςδηποῖ 
Ὦχ 186} ἴῃ Ὀεϊεῖ, ἔοικεν Οσοιιτβ ΟἿΪΥ 
δεῖο δηὰ ἰῃ νὸσ. 23 ἰη ἴῆς ΝΙΤ., κλύδων 
ἐν εἰβενμεσε ἰπ Γὺκε νἱϊϊ. 24.--- ν ε- 

ἴδοη υδεὰ ἴῃ τς Ερίβεϊς νυ πίς ἢ ἀο ποῖ 
ὁεεῦ εἰβεννδεσε Ν τς ΝΡ ποτ ἱπῃ 

ς ϑεριυλρίηι.--διπιζομένῳ : ἴτοπὶ 
μὴ ΕἾ ̓ ὮΝ ἘΠ οτεα ἐερς σὴν ἐπ ἴῃς 
«Το, δυῖ οὐ . ἢἰ, 35 (ϑεριυδρίης 

καὶ ἐρρίπισεν αὐτὰ ὁ ἄνεμος; ἴδε ἀοδν 
ἷ8 τοῖ υδεᾶὰ ἰπ Τμεοάοξίοπ᾽Β νεγβίοη. 
δ..1}.} ἌΣ Ῥείοτε ὺδ σζ. ὰ ἵν. 14. 
τς νιζόμενοι καὶ περιφερόμενοι 
παντὶ ἀνέμῳ τῆς διδασκαλίας. 

γες. 7. μὴ γὰρ οἰέσθω, εἰς. : γὰρ 
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τον. 8 παρὰ τοῦ Κυρίου, 8. ἀνὴρ ̓  " δίψυχος, “ ἀκατάστατος ἐν πάσαις 
ες οἷ, 28 
τον τον ταῖᾳ ὁδοῖς αὐτοῦ. 9. "Καυχάσθω δὲ ὁ ὃ ἀδελφὸς ὁ ταπεινὸς ἐν τῷ 
.ῖ Ἧ 

χυϊϊὶ. 21; 
Ρε. εχὶχ. 113 (Ηεδ.); 5ὲς. ἰϊ, τ2; Μαδῖε. νἱ. 24. 
14, ἵν, 6. 

- 1}ὈῈεῖ. ἰϊ. τῳ; φ'. ἐϊ. 16. χ (7. ἰὰ. 13, ὲ. 

τ ΜΒ οοπηπια, Τί., ἮΝ εἶδ; υἱτἢ δἴορ, Ττες.; ψἱδουςϊ ρυποιυδιίίοη, ΝΗ. 

᾽ Αἀά γαρ 33. 

Αἰπηοδὶ ἰῇ τς βεπβε οἱ διὰ τοῦτο. Τῆς 
νει ΟὐΟΌΓΕ ΝΈΓΥ τάγεϊυ, δοὲ ]οδη χχί. 25 ; 
ΡΆ. ἱ. 17. ὙΠετῖε ἰδ ἃ τίπρ οὗ ςοπίεπιρι 
ἐπ ἴδε ρδββᾶρε δἱ ἴπε ἰάεβ οἵ ἃ τη νἱτ 
διδεῖ (δ τῇ εκ πόλι δβ ῥγάγες ἴὸ δε 
δηβνεῖεά. ἄνθρωπος ἰ5 Βεῖε ἰπ 
τεΐεγεπος ἴο πιὲῃ ἴῃ ζεποζδὶ; ἀνήρ ἰη ἴῃς 
πεχῖ νεζβε ἰ8 τηοσα βρεοίῆς ; ἰῃ τη8 Ερίβι!ς 
ἀνήρ ὀοοουγβ υβυλ}!}ν νυν θοπὶς φυλὶ γα 
νοτά.--τοῦ Κνρίον : οὗὐνίοιϑ!γ ἰῃ 
τείεσεπος ἴο ἀοὰ ἴῃς Ἑδῖμες ου δοσουπὶ 
οἵ τδε τοῦ διδ. Θεοῦ ἀρονε. ᾿ 

νεῖ. 8. δίψνχος: ΑἸΓΒουρῃ ἐμ8 
ψοτζὰ ἰβ ποῖ ουπὰ ἴῃ εἰπεῖ ἴῃς ϑορίυδ- 
Εἰμὶ οἦ εἰϑεννβετε ἱπ ἴῃς Ν.Τ. (εχοεριίηρσ 
ἴῃ ἶν. 8) ἰἴ8 οσουγζεπος ἰβ ποὶ τᾶσε οἴδεῖ- 
ννῖδε ; ΟἸεπιεηῖ οἵ βοπις, φυοτίπρ νι 
[ὲ οἍ11}8 ὁ προφητικὸφ λόγος, βαγβ: τα- 
λαίπωροί εἰσιν οἱ δίψυχοι, οἱ διστά- 
ἴοντες τῇ καρδίᾳ. ... (Εεβοῖ., Αργαῤῥα, 
Ρ-. 325 [2πάὰ εἀ.]}; ἢε ννοτὰ οὔσουτβ ἃ 
Ὡυχαδεῖ οἵ εἰπ|68 ἱπ ἩγπΊΔ8, 6.7... Μαπά., 
ἶχ. 1, 5, 6, 7; χί. 13; 80 ἴοο ἱπ Βᾶτγη., 
χίχ. 5, ἀπά ἰη Ὠἱά., ἱν. 4, 88 νν 611 ἃ8 ἰῇ 
Οἴπες δποίεπι ΟὨγίβειαπ τι τἰπρα ἀπά ἴῃ 
Ῥῃΐο. Τῆς ἔταπις οὗ πιϊπὰ οὗ ἔδε ἀνὴρ 
δίψνυχος ἰ56 εηυϊναϊεπὶ ἴο ἃ “ ἀουδίε 
Βεασί," βες ϑίγ. ἴ. 25, μὴ προσέλθῃς ἰρρὴ 

κι 

ἢ; ἴῃϊς 8 ῥγεοίβει υ ἴς δαᾳυϊναίδηὶ 
ἐ.6.,. ἴῃς ἴεας οἵ (ἢε 1 ογὰ) ἐν 

οἱ τὰς Ηεῦτεν ΔῈ Δ ἰπ ΡΒ. χίϊ, 3, 

Ὡς ἢ τῆς ϑερτυλρίπι υπίοσευπαιεῖν ἰγᾶπ8- 
Ιαῖεβ ᾿ἰτοτα!ν, ἐν καρδίᾳ καὶ ἐν καρδίᾳ: 
ἴπ Ἐποοῖ χοὶ. 4 νὲ δᾶνε : “Ὅταν 
ποῖ πίρῃ ἴο ὑρτιρμίηεβδ τ ἃ ἀουδὶε 
Βελγί, δπὰ δϑβοοίαϊῖες ποὶ νἱτὰ τποϑε οἵ 
ἃ ἄουδὶε Βεαγι"; 88 τῇς ατϑακ νεογβίοη 
οἵ {8 ννοσκ ἰβ ποῖ ἜἼχίδπι ἰξ ἰβ ἱπιροββίδς 
ἴο ΒΑΥ ἴος οεγίαίπ πον “ ἀουδὶς πεαγι 
ΨΆΒ τεπάετεά. Οη [ἢς σοπδβιστυςιίοη ἤπετα 
8βεεὲ Μαγοι.--ἀκατάστατος ἐν πά- 
σεις ταῖς ὁδοῖς αὐτοῦ : [Πἰδ ἰ8 
βένεῖθ, δηὰ γολὰβ 8 ἰΐ τῇς ντίϊοσς πδὰ 
ΒοπΊ6 Ῥαγιίςυ δ ρείβοη ἰῇ πιὶπά. Τῆς 
ἀουδ]ε-πελγίεά πιᾶπ ἰ8 σεγιδι ΠΥ οπα ννῆο 
18 φυΐτε υητεϊδδ]ς. ᾿Ακατάστατος, νν»ῃῖς ἢ 
Οσουγβ ΟΠΙΥ πεῖ δηὰ ἴῃ ἰἰ. 8 (ρὰϊ 5ες 
οτίεῖοδὶ ηοϊο) ἰῃ ἴῃς Ν.Τ., ἰδ ἑουπά π᾿ τῃς 
ϑοριυδρίηῖ, ἰπουρἢ νασν ταγοὶυ ; ἰῃ [88. 
1ῖν. τα να μάν Ταπεινὴ καὶ ἀκατάστα- 
τος οὐ παρεκλήθης, εις ἴῃς Ηεῦτενν 

50. Β, ὅς, Αγ, ΝῊ ἰω Ὀγδοίεῖβ. 

ἴος ἀκατάστ. (τ) τις ΔΠ 8 “ δίογγι- 

τουβοὰ ", [πῃ τῆς νεῖβε Ὀείοτς ὃς ἴδε 
ννοτὰ δβεεπιδ ἴἰο πιεᾶπ ὑπο δ 1 Πγ, τπς 
τηλῃ ῬΠΟ ἀοεβ ποῖ ἰσυδὲ αοὰ σδηποὶ ὃς 
ἐγυδιεὰ ὃν πιεη; τηἷβ ργοῦαθίυ ἰβ νμδὶ 
ταυῦδὲ πᾶνε Ὀδοη ἰη τὰς πη οἵ ῃς υτίϊες. 
--;ν πάσαις, εἰς.: ἃ Ηεῦτεν εχρτεβ- 
βίοη ἔοσς ἴῃς οουζδε οὗ ἃ τῃδῃ  Β [ἰ{ὸ ἰη τδς 
βεηβε οὗ δὶβ “τιδηποῖ οὗ [{π" (ἄναστ- 
ροφή, 5ες ἰϊ. 13) 8εὲε Ρζον. ἰϊ, σ, ἐν 
“πάσαις ὁδοῖς σὸν γνώριζε αὐτήν (Ηεὗτενν 
αὐτόν), ἵνα ὀρθοτομῇ ὕς σον. 

νν. 911. Απ δηκίγεῖυ πὸνν βυῦ)θοὶ ἰδ 
πονν βιδσιοᾶ, Ὡς ἢ 28 πο οοπποοϊίοη 
νἱ ννδιὶ δ28 ργεοεάςὰ; διις ἢ ἃ σοηπεο- 
πἴίοη οἂπ ΟὨΙΥ ὃε πιαϊπιαϊηεὰ ὃν βυρρί γίπα 
τηεηῖδὶ ᾿ἰπκβ γι βοίδ!γ, ἕο πιο τδὲ 
ἴαχε φίνεβ πο νϑιτᾶηὶ. ῖν. 9.1 ἀεαδὶ 
νὰ τῆς δυδήεοι οὗὨ εἰσ ἀπά ροοῦ; ἴπαν 
ΤΩΑΔΥῪ ὃς ἱπίετργεῖεά ἰπ το νΑγ8 ; ου ἴῃς 
οης δαπά, ομε πΊΔΥ μη ὑπάσεῦ ἐδυδ: 
1μεὶ τἰῆε Ὁτοίδοῦ ΠῸ 18. “Πυπηδῖς," ἐ.4., 
Ὀεϊοησίπρ ἴο ἴῃς ἴοννεῖ οἰδββεβ ἀπά 
ἕοτε οἱ περεβείϊν (1π ἴθοβς ἀλγδ) ἢ κηρῷ 
Εἰοτν ἱπ τῆς εχαϊιδτοη δ ἢ 88 ἃ ΟἸτίδ- 
είαπ Βς ραγίδκεβ οἵ; δυῖ Ιεῖ μῖπι Ὧο ννᾶβ 
τὶς ρίοτν ἱπ ἴδε δλοὶ (δδῖ, ουηρ ἴο 
δἰ8 δανὶπρ επιδγαοεά Ομγβιίδηιυ, πε ἰδ 
Βυπηατοα (ῳ΄ τ Οος. ἱν. το- Σ3), “ἰεῖ τῆς 
τί ἢ Ὁγοῖποῦ ρσίογυ ἱπ ιἷ8 Πυπ)] δ τίοι ἃ8 ἃ 
ΟὨ γι ϑείδη "" (αγου).--ἰακίπρ ταπείνωσις, 
δΒονενοσ, ἃ8 μανίην ἴῃς βεπβε οὗ βεῖζ- 
αὐδβεπιεηῖ ἢ ἢ τἰῃς το τηᾶτ [εεἰ8 οα 
Ὀεοοπχὶπσ ἃ ΟΒγίβείαδη. ΤῊϊβ ἱπιεγργεῖα- 
τίου 48 18 αἰ βήου 168, ἔος ἰ 8 τπς γί ἢ 
τηδπη, ποῖ τηογοῖν ἢἰβ τίς θβ, ννῆο “ ρᾶ8865 
ΑΥΝΑΥ "᾿; 80, ἴ00, ἰπ νεῖ. ΣΙ ; τοόγθονεῖ, ἱζ ἰς 
ἰ8 ἃ ᾳυεβιίοη οὗ ΟὨτιβείαπίεν, ὕψει δπά 
ταπεινώσει οληποὶ ννε}} δοίλᾳ τείες ἴὸ ἱΐ, 
βίπος πεν τὰ ρἰδοεά ἰπ Ἴςοπίγαβι; (πἰ8 
ΒΕ6ΠῚ8 ἴο δᾶνα Ὀεαη ἔεῖς ὉΥ δ δποίεπι 
βοτὶδε ψῆο αἰτεγεὰ ταπεινώσει το πίστει 
ἰπ [πε οὐγεῖνα 137 (86ε οτγίτἰςᾶὶ ποῖς 
κἠφθην τηϊπκίηρ, πο ἀουδὲ, οἵἉ ἰΐ. 5, οὐχ ὁ 
θεὸς ἐξελέξατο τοὺς πτωχοὺς τῷ κι 
πλονσίονς ἐν πίστει. . . 1ἴ Βε6ΠῚ8 υνῖϑεγ 
το ἴᾶκα ἴῆ6 'νογάβ 48 ἴπεὺ βιδπὰ, δπὰ τὸ 
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ὕψει αὐτοῦ, το. ὁ δὲ "πλούσιος ἐν τῇ " ταπεινώσει ἱ αὐτοῦ, ὅτι γ Μαιι. 

χχὶϊ!. 12. 
ὡς "ἄνθος χόρτου" " παρελεύσεται. 11. ἀνέτειλεν γὰρ ὁ ἥλιος « [εκ 8. 

ΕἸ . εῦ. 

Ὁ-Ὦ ἴεὰ. χί. 6, 7; τ Ῥεῖ. ἱ. 24; οἱ. Ῥα. οἰΐ. 4, τι. ]οὉ χίν, 2. 
χ. 34. 

ς Ο,ετ ος. νυἱῖ. 31. 

᾿απιστει 137. 

8εαῖκ ἴοὸ ἱπίεγργες ἴπεπὶ ψἱῖπουῖϊ τεδάϊηρ 
ἴπ βοπιειϊπίηρ δι ἰ8 ποῖ πεῖς, Ἔβρεοϊδ!ν 
88 ἴῃ νυτίϊετ (ογ ννυγϊἴεγ8) οὗ {π|8 Ἐρίβεϊς 18 
ποῖ 8488 τυῖϊε απιδίψυουβ ἱπ πὶ ἢς βᾶυδ; 
πῃ ἕλςξ, οης οὗ ἴπε οπδτγαοίοσίβειςβ οὗ τὰς 
Ἐρίβεϊε ἰ8 ἴῃς βιγαὶμεογιναγά, ἐαπβραάγεηι 
ΨΆΥ ἴῃ νης ἢ τίη ρβ τα ρυῖ. Βεραγάθὰ 
ἴτοπι [ἰδ ροὶπε οἔνιενν, [Π686 νεγϑεβ βι ηρῖῪ 
ποπίδίη ἃ ἡ Ποίεβοπὶε ρίεσε οὗ δάνϊίος ἴὸ 
ταση ἴὸ ἀο (πεῖς ἀσεν ἱπ ἰδὲ βίδῖς οἵ [ἰξς 
ἀπο νοι ἰξ 5Π4}} ρίελϑε Οοά ἴο οδὶὶ 
τεσ; {{ τῆς ροοῦ πιδῃ ὈεςοπΊεβ να αν, 
ἴδετε ἰβ ποιπίπρ ἴο Ὀς δϑῃαπιεὰ οὗ, ἢε ἰ5 
ἴο Ὀε ςοηρταιυ]αιεὰ ; [ἢ πε τίς πιδῃ ἰοβεβ 
πἰβ ννεδι ἢ, ἢ πεοάβ σοπίοτι,--- τες αἱ!, 
{ποτα ἰ8 βοπηιειῃίηρ ἴο δ6 τπδηκίωϊ ἴοσ ἴῃ 
εβοδρίπρ ἴπε τεπιριδτίοηβ πὰ ἀδηροτβ ἴὸ 
ψΠϊοἢ τῆς τσ ἅτε βυδήεςι; πὰ, 8 ἴῃς 
ψτίϊες ροΐηιβ ουἱ ἰαῖες οἡ ἰῃ ἰΐ. σ Α(., τῆς 
τἰς ἢ ἀγέ Ορργεβϑοῖβ δηὰ οἽγυεῖ,---α ἴδλοϊ 
νοῦ (ἐν ἰδ ννεἴ] ὑνογίῃ τεπιοπιθεγίη σὺ) ννᾶ8 
ἔατ τοόσε ἔγυς ἱπ ἴμοβε ἄδυβ ἴπδπ ἰη ἴπεδε. 

νεῖ. 9. κανχάσθω;: ἰὶ ἰΒ ποιίοεδδῖς 
πῆδὲ τη18 τνοτγὰ 18 οπἱν υδεὰ ἰη ἴῃς Ῥαυϊίης 
Ἐρίβε!εβ, υἱεῖ ἐπε ἐχοερείοη ἰπ τ ἰ8 νεῦβα 
δηὰ ἰῃ ᾿ϊ. Σ4, ἱν. τ6; ἰξ 8 υδεᾶ, σεπεγαδαίϊυ, 
ἰπ ἃ ΒαΠ86, 8ἃ8 ἤεῖαὲ δἂηὰ ἰἰϊΐ τ4, 
τδουρῇ ποι ἰη ἰν. 16.--ὁ ἀδελφός: 8ες 
ποῖς οὔ νοῖ. 2. -ταπεινός: οὐ ἴυκε 1. 
52, τεΐεῖβ ἴὸ ἴ[ἢς ουϊνατὰ ςοπόϊτίοη οὗ ἃ 
ταλῃ, πὰ Ἴοτγεβροηάβ ἴὸ ἴς Ἡεῦτγον 

δὴ ἀπά 32), ννῖςι ΠΚς ταπεινός, σλπ 

τεῖεσ ὈοΤ᾿ το ουϊινατά σοπάϊτίοη δΔηὰ οπᾶτ- 
δεοῖεγ; τῆς ἰδίϊεγ [8 πε πηδδηίΐηρ διδοίη 
ἴο ταῦ. ἰῃ ἵν, 6. προ ὡς Ι αν όρτο ὶ 
σοφία ταπεινοῦ ἀνύ κε: ν, καὶ 
“ἂν μέσῳ μεγιστάνων καθίσει αὐτόν. Ο. 
ϑίτ, χ. 31 (Ηδδτεν). 

Ψψες. το. ὁ πλούσιος: δαυλὶ ἃ 
"“ Ῥγοῖποτ᾽"; Γὰ τῆς ψ ΒΟΙα βεςιίοη ἰΪ. 1-13 
Ῥεΐον.--ὧς ἄνθος χόρτον .. .: ἴπε86 
ψογάβ, τορεῖπετ ἢ ἐξήρανεν τὸν χόρ- 
τον, εἴς., ἰῇ τῆς πεχὶ νδῖβε, Ὧγὸ δάδρις 
ἔτοπὶ ἴπε ϑερῖ. οὗ 188. χὶ. 5-8,... καὶ 
«Κἶπα τί βοήσω; Πᾶσα σὰρξ χόρτος, καὶ 
πᾶσα δόξα ἀνθρώπον ὡς ἄνθος χόρτον" 
ἐξηράνθη ὁ χόρτος καὶ ὁ ἄνθος ἐξέπεσεν, 
τὸ δὲ ῥῆμα τοῦ Θεοῦ ἡμῶν μένει εἰς τὸν 
αἰῶνα, ννῃϊςοἢ" ἀϊθῖετβ βοπιεννῆδλι ἔτοπι ἴῃς 
Ἡεῦτεν. ἴτ ἰβ δῃ ἱπιεγεβιίπρ ἱπείδπος 
οὗ ἴτε ἰοοβε ΨΑῪ ἰῇ ψνῃοἢ βογίρίυγαι 
τεχίβ ες τπηδὰθβ υ86 οἱ τἰϊδους τεραγά 
τὸ τπεῖς οτἱρίπδὶ πιεαπίηρ ; ἴπε ρτορδεῖ 
τείειβ ἴὸ πᾶσα σάρξ, ψετεῖλβ ἰπ (Πα 

νεῖβε Ὀεΐοσε 8 ἴῃ υυτίϊο ταᾶκεβ ἴῃς 
ννογάβ γεΐες Ἐχοϊυβίνεϊν τὸ τῆς τὶς ἢ, οὐ, τῆς 
νοτάβ δὲ ἴπς ἐπὰ οἵ ἰἢς ηεχὶ νεγβε, 
καὶ ὁ πλούσιος ἐν ταῖς πορείαις αὐτοῦ 
μαρανθήσεται. Το τε ρῥτεοίδε ννεδβίεγῃ 
ταϊηἃ εἰῖβ ταῖμετ ἔγεε ὑδὲ οὗ ϑογίρζυγε 
(πιῆ Ἂχαπιρίεβ οὗ ἱξ οὐουγσ ἱπ τῇς 
Θοβρε 8) ἰβ βοπηειπ|ε8 ἃρὶ ἴο σᾶυβε βυγ- 
Ρεῖβε; δυὰς ἴξ 18. ννοῖ! ἴο γεπιθπιῦες ἐπδὶ 
τιἷ8. ἱπεχδοίπεββ ἰβ ομαγαςιεγίβεὶς οἵ τῃ6 
οτἰεηϊδὶ, δῃὰ ἄοθβ ποῖ βίσίκε ἢἰπι 28 ἰη- 
ἐχδοῖ; ννῆδι ἢς ᾿νϑηῖβ ἴῃ ἴΠπ686 σᾶθ68 ἰβ 
ἃ νετῦα! ροϊπι οὗ αἰξ οςππιδεηῖς ψὨϊςοἢ Ψ}]} 
ἐΠπϑίγαῖε τπὰ δβυδήοοσς ἀπάθι ἀϊβουδδίοη ; 
ψ δὶ τπε ψνογάβ ογίρίπδιν γείεσ ἴο ἴ8, ἴὸ 
πιἰπι, ἱπιπιχαῖεγίαι, 45 ἴπαὶ ἀοεβ ποῖ σοπης 
ἰηῖο ςοπϑίἀεταϊίοη. χόρτος ἱἰπ ἰϊβ 
οτγίρίπαὶ βεῆϑε πιεδῃβ “πῃ εποίΐοβυγε"" ἴῃ 
ψ Ποῦ σδίες ἐεεά, ἴπεπ ἰξ σᾶπὶς ἴο πιεᾶπ 
τῆς ρτδββ, εἴς., οοπιαἰπεὰ ἰπ ἴδε ἐποίοβυτσε, 
ο΄. Μαῖι. νὶ. 31.--παρελεύσεται: 

ὑΔ}}ν σὰς οὗ τίς ἂἀπά ροοζ, οβύ. Μαγκ 
χίΙ. 31 ἔογ (πε ἰταπβίαπι οπδγαςῖοσ οἵ δἱ] 
τῆίηρΒ, 86ὲ 180 ἱν. 1:4 οὗ {πίβ Ἐρίβεϊε. 

Ψψετ. τι. ἀνέτειλεν: τῆς “ σποπιὶς ̓" 
δογίβε, ἐ.6.,) Ἔχργεβδίνα οὐ ψνμδὲ δἰ νναυϑ 
Ὠάρρεῆβ; ἰξ γρίνεβ ἃ “" πιογε νἱνίἀ βιδῖε- 
τδηὶ οὗ βεπεζδὶ ἰσυϊῃ8, ΌῪ δ ρογίηρ ἃ 
ἀϊδιίηςι σα86 οἵ βενεγαὶ ἀϊβείηος σαϑεβ ἱπ 
τε ΌΝ ἴο τεργδβεπὶ (38 ἰξ ννογθ)ὴ 41] 
ΕΣ ἰε οαβεβ, δπὰ ἱπιρίγίηρ ἴδαῖ ννμδὶ 

οοουτγεά ἰ8 {|κεὶγ το οσους ἃρϑίη 
πάει βἰπιΐας οἰγουπιδίδηςεβ " (Μουϊΐοπ, 
Ῥ. 135, αυοῦπρ αοοάννπη) ; πε αἀάβ, “τῇς 
πποπης δοεῖίϑε. .. πὶ ποῖ δᾶανα Ὀεεῃ 
εηἰεὰ Ὀν ΝΝνίπος ἴοσ [48. ἱ. τὶ ἀπά ἰ Ῥεῖ. 

ἱ, 24". Τῆς ἘΝ. φίνεβ ἴῃ ργεβεηῖ, ἰπ 
δοοοσάδπος νἱτῃ τἰῃς Επρ 8ῃ: ἰάϊοπι, Ὀυς 
οἰεατῖν ἔπε ατεεκ νὰν ἰ8 ἴῃ τοτὲ εχδοῖ; 
εἶτα βαπηῈ δρρεβ8 ἰοὸ Ηδῦγεν, ᾿πουρῇ τῃῖ8 
ραγεσυϊας νεγῦ ἄοεβ ποὶ οσσις ἰη ἐπε οοτ- 
τεβροπάϊπρ ραββαρε ἰῃ εἰϊπες ἴῆς ϑερίιδ- 
Εἶπε οὐ ἴπε Μαββογεῖίς ἰοχῖ ; ἂπ Ἔχαπιρὶε 
ΤΏΔΥ, ποινενεγ, θῈ βεεη ἰπ ΝΔἢ. ἰἰΐ. 17. ὁ 
λιος ἀνέτειλεν, καὶ ἀφήλατο, καὶ οὐκ 

ὦ τὸν τόπον αὐτῆς (Ξεε ΕΕΝ.).--σ ὺ ν 
τῷ καύσωνι: ἴπε εαδὲ “πὰ ψΠίσἢ 
οᾶπις ἔτοπι ἴῃς ϑυγίδη ἀςβεσί, ἰξ ννᾶδ ἃ δοῖ 
ννἱπὰ το ρατομεά πὰ νερεϊδτίοη ἀπά 
δΠ μιά τῆς ἰοϊΐαρε οὐὗἨ ἁ ἴΐε ἴγεαβ; ἴῃς 

Ἡεῦγενν πᾶπιὲ ὈΣΤΡΙ͂ ΓΤ “δε 

νἱπὰ οἵ τῆε δαβί," οἵ 5ἰΠΊΡῚῪ ὉΣῚΡ, 

ἜΧχργεβεαβ ἴΠῈ αυλτίες ψΠεποεα ἰΐϊ σοπΊε8, 
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ἁΜαῖι. χχ. σὺν τῷ “ καύσωνι: καὶ ἐξήρανεν τὸν χόρτον, Ξκαὶ τὸ ἄνθος 
12; [ὑκὲ 
χὶΐ. 55. 

ε φυοίεά 
αὐτοῦ," "ἐξέπεσεν καὶ ἡ εὐπρέπεια τοῦ προσώπου αὐτοῦ ' ἀπώ- 

'οαὰ τα. λετο Ξοὕτως καὶ ὁ πλούσιος ἐν ταῖς πορείαις ̓  αὐτοῦ ὁ μαρανθή- 

ΕἸ φιοιοῦ σεται. 12. “Μακάριος ἀνὴρ ὅς ὑπομένει ́ ὃ πειρασμόν, ὅτι 
{..} ὃ 

χὶϊ. 12. 
εὐ. ν.τι.; τ Ῥεῖ. 1). τ4; γον. ἐϊΐ. τσ. 

1 Αἀά δυο 7. 

3.-. ϑγιίες οῃ]. και τὸ ἄνθος αντον εξεπεσεν, Δηά οντως και... 
5 Οῃ. 69. 

δ ἐαντον (ΟἸ(νίά)͵ 

40π:. Β. 
μαρανθησεται. 

δ ποριαις ΝΑ, 40, 89, 97, ΤΙ. ; ἱπιἀςῖυ 2. 
Ἶανθρωπος Α, 708, 104. 

δ νπομένη 13, »Ἱ", νπομεῖνη 138, δυδιϊπυετίς, 7. 

τῇς Οτεεῖς καύσων, “δυτηες," ἀε- 
βοιῖδεβ ἰϊβ Ἵπμδσαςίεσ, βες Ηοβ. χίϊὶ. 15; 
Ἐκεῖς, χνὶϊ. το; ἰτ δεζαπὶς Ἵδρεςία!ἶν 
ἀαηφεῖουβ ψῆεη ἱξὲ ἀενεϊορεά ἱπίο ἃ 
δίοσῃ, οὐ δοςζοιυπὶ οἵ [8 ξτεαὶ νἱοΐεηοςς, 
8δεε Ἶβδ. χχνὶϊ. 8; ες. χνι, 17; Εζεκ. 
χχν. 26.--δδξζέπεσεν : ἴῃς εαυϊνδϊεπι 

Ἠεῦτεν ψοτζά ἴ8 ἴῃ, νὩϊςῃ ἰκε τῆς 

οοβηδῖε τοοῖ ἱπ οἵποσ ϑεη τὶς Ἰδηχιιλμεβ, 
ςοηίἰδῖηβ ἴδε ἰάεα οἵ ἁγίηρ, ο΄. 184. χχίν. 
4. χχνὶ. 1ο.--εὐπρέπεια τοῦ προ- 
σώπον αὐτοῦ: ρῥἱεοπαδίο; προσ. ἴδ 
τϑεά τηοβεῖν ἴῃ γείεσεπος ἴο Ῥδβοῃβ, ἐ.., 
ἰπ ϑῖτ ἴξ ὀὁσσυγβ τυγεηιγ-εἰρσδε εἰπγεδ, ἀπά 
ΟπΪγ ἰῃ τνο ἰπβίδπςεβ ἴὸ ΠΙΠῈ5 ὍΣ τπλη 
Ῥεγβοῃβ, υὲς., χχχν ϊ!, 8, εἰρήνη παρ᾽ 
αὐτοῦ ἐστιν ἐπὶ προσώπον τῆς γῆς ὐὐοῖ 
ὕγενν πλδυῷ., πούνενεσ γε 8 " ν 
χὶ. 6... ἀπὸ ἐλόῴρσι εις Ἀὸ. τσοὶ 

[Ηεὔτενν ἰεχιὶ, Βονενοσ, 5" . 
εὐπρέπεια ἀοεδ ποὶ οςου ἨΔ τς " 
ες ΝΙΤ.; βεὲ ϑίγ χὶνὶϊ, στο, ἰϊδ ΟἿΪῪ 
οοούστεηοε ἱπ ἴμᾶὶ δοοκ. --ἂἂἀν ταῖς 
πορείαις αὐτοῦ : ξες ἃῦονς νεῖ. 8. 
τρερεχθήσεται. οπῖγ πεζὰ ἰη Ν.Τ. 

. 128ΗΕἔξ, ΤΠς βεοιίοη νν. 12-16 ἰβ 
Ὑ ΠΟΙ υὑποοπηεοιεά ψνἱἢ δὶ ἱπηπιοάϊ- 
Αἰεὶ Ῥγεοεάεβ ; ἰξ ἴδε ᾧρ ἴτε {πτεαὰ 
ψὨΐἰοἢ ννὯ8 ἱπιεσγαριεά δὲ]. 4. [π|. 2-4 
ἴῃς Ὀγεϊῆγεπ τὲ δίἀάεη ἴο τσοὐοῖοα ψδεη 
(μαγ 1411 ἱπίο ἱεπηριδιίοπβ Ῥεοάυβε ἴῃς 
Ρυσιγίπρ οὗ τπεὶγ ἔΆ 1 νυν δῖ ο ἢ Ἐμὲ τεβυ] 8 
1π εὐ ρεηάοιϑ ὑπορονήν, ἃπὰ ἰῇ ὑπομονή 
Βοῖϊάβ δύνων υπἱπιρεάεά {πεν Μ1}} Ὀς Ἰαςῖ- 
ἰηρ ἱπ ποιμίπρ. Βυῖ ἰϊ ἰδ, οὗ οουτξδε, ἃ 
Ῥτίπια οοπάϊιίου πεῖ ἴπδὶ ἴποβα νΟ ἅτα 
τετηρίεά 8ῃουϊά ποὶ βυςουθ. [ῃὰ τε- 
7οἱεῖης ἰ8 ΟὈνϊου δῖ ΟἿΪΥ ἱπ ρίαςε ἰῇ 80 
ἴλι 88 ἰαπιρίαιίοη, ὉΥ δεὶπρ τεεϊβιςὰ, 
ΒΌΘΩΡΙΒΕΠΒ Τδματᾶςίεσ; πεγείοσε τῇς 
ΤΙ οΙ ρΚοε8 οἡ ἴο βρεῖς (νεζ, 12) οὗ ἴπε 
δΙεββεύπεββ οἵ ἴπεὶ πιδη Ψ8ο ἤ 1815 τη 18 
Βτϑι οοπάϊιίοη, νΒο0 επάυτεβ (ὃς ὑπομένει) 
ἰεπιρίδιίοη, ἴογ ἢς 5881] γεσεῖνε τε Ἴσον 
οἵ ᾿᾿ἶς, τῆς τενναγά οὔ τῆοβε ἰῇ Ψ Βοσὶ 

ὑπομονή [48 Βα ἰϊβΒ ρετίεςι σγοσκ. 1 15 
τηϊδ ἱπαπιαῖς ςοηποοιίοα Ὀεϊννεεη ἱ. 2-4 
δηᾶιὶ, 12 ἢ. ν Ὡς ἢ ἰπάμσοεβ οπε ἴο μασζαγὰ 
τῆς οοηεοῖυτα ἴμδι [ΠΟῪ ἡγεσε τοὶ οσὶ ρί 81] 
δεραγαιῖεά ὃὉγ ἴῆε ἱπιεγνεηΐης νετϑεϑ, νυ; 
ἄεαὶ τ επιϊγεῖγ ἀϊετεπε βυδ)εςῖα, αηὰ 
νΒϊοἢ ἐπεγείογε ἱπίεσγαρε ἴπε τβουσβι- 
οοππεοιίίοη οἰελεῖν εχίδηρ δεΐννεεη τς 
ὉΝνΟ Ρᾶββαβεβ υ8ὲ πηεπιϊοηςά.---Ιη νεῖ. 13 
ἴῆς οσουγζοηος οὗ τῆς νοτγάβ: “[μεῖ πο 
ΤὭΔη ΒΥ ΠΕ Ὧς ἰ8 ἰεπιριεὰ, 1 ἅτ 
τοπιρίεὰ οἵ Οοά," βἴονν τμδὶ τῃἰβ νίενν 
ν» 88 δοίυδιγ Πείὰ, ἱπάες ἃ (ῃς Ὀεϊϊεῦ ννὰβ 
νεΣῪ νἰάεἶγ ργεναίεπὶ δπὰ δὰ Ῥεεη ἴος 
ἰοῃβ Ῥτγεν! υΙγ, σι.» ἰπ Θῖγ. χν. αἱ ΕἾ, ἰξ 18. 
βαϊὰ : “αν ποῖ ἴπου, [ἰ ἰδ ττουρὰ ἴδε 
Ιοτὰ τπδι 1] ἔεὶ! αννᾶν ; ίοσ τοὺ βδδιι ποῖ 
ἀο τὰς τπΐηρδ ἐδαῖ ἣς παιεῖῃ. ϑδγ ποῖ 
ἴᾶου, [τ ἰδ ἢς τῃδλῖ σλυθεὰ της ἴοὸ ετῦ; ἴοσ 
Βε παι πο πεεὰ οἵ ἃ δβἰηέυϊ τηδῃ.. .. 
Ης πἰπιβεῖέ πιδὰς τῆᾶη ἔγοτλ ἴδε Ὀερίη- 
πίηρ, δηά [εἴς Πἰπι ἰῃ τὰς Βαπὰ οἵὗἁἉ Πἰβ ονγῃ 
Τφουπδεὶ... .ἢ; ἴο βᾶυν, ψι ἢ δοῦλα οοτ- 
τηεπιίδίοσβ, ἴπδι ἴπεγα 18 ΠΟ τοίεσεηςε ἤεγα 
ἴο δὴν ὀεβηΐϊς ῬὨΠοβορμῃίοδὶ τεδομίην. 
ἃ τῃδὶ ἴῃς ψνοτάβ οὔἱν Ἔχρτεββ ἃ παῖυγαὶ 
Βυπιδη ἰοηάσηου ἴο βῃϊς πα δίδτης ἔος 
εν !-ἀοἰης ἰῃ ἃ δ ἔτοπιὶ Πίπιϑεῖ το αοἄ, 
8 Δῃ εχιγαογάϊπαγυ Ῥοβίοη ἴὸ ἴδίκα ὕρ ; 
τῆς ἰαπάεπου τὸ δβῃϊ δίατης 18 σεγίδίη!ν 
παῖυγα! δηὰ Πυπιάη, δυϊ ἰξ ἰδ ἢοὶ παῖυγαῖ 
ἴο Βδε{π|1 οἡ το σοά ; εἰξες οχ ἴο ἔεϊϊον- 
τήεῃ, οἵ ου ἴο ϑαίδη, Ὀυϊ ποῖ οα ἴο αἀοὰϊ 
Βυϊῖ Ὀεδί 68 1818, ποροάυ οοηνογβδηὶ νυ ἱτἢ 
τῆε τελοδὶηρ οὗ 1υἀαίδπι ἀυγίηρ ἴῃς οεπ- 
τυσίεβ ἱπηπιεά αἰεὶ ρῥτεσεάϊηρ ἴδε οοτη- 
τηδηςετηεπῖ οὗ τῇς ΟὨἸγίβιίδῃ εγὰ, δηάᾶ 
οὐ Άτάβ, οουἹὰ ἔοσ ἃ πιοπιεηὶ [31] ἴὸ βεεὲ 
ψψδδιῖ τῆς ντίτες οὗ τῆς Ἐρίβε]ς 18 σείει σ᾽ 
ιο; ἃ ντίϊεσ ΨῈΟ ἴῃ ἃ πυγῖθεσ οἵ τεβὶ 
βῆονβ Ηἰπηβεῖ ἢ δο ᾿βογου Ἀν ἂν }αὲἐ νητῃ. 
τῆς τπουρδι-ἰεηἀεηοὶεβ οὗἨ διὶ5 ἴτης (1. 5, 
ἐπ, χ3-18, 1. 14-26, νεῖ. 190-20 Ὀεβίἀεβ. ἴδε 
Ῥαββᾶρε Ὀεΐογε 058) ννῷ8 ποῖ ᾿Ἰκεἶν ἴο βανε 
Ὀδεη ἱφπογαπὶ οὗ ἴδε ἔλεος ἰπαὶ ἀτποηρ 81} 
τῆς τπουρπεξι! θη οὗ πὶβ ἄδυ ἴδε ρεεδιὶ 
αυεδείοη οὗ τὰς οτ βίῃ οὗ εν!ΐ ννὰβ θεΐηρ 

πὰ ---ἰ ταν 
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δόκιμος " γενόμενος λήμψεται τὸν στέφανον τῆς ᾿ ζωῆς, ὃν " ἐπηγγεί- Β Βοτα. αὶ. 
λατοὶ τοῖς ᾿ ἀγαπῶσιν αὐτόν. 1 εν. ἰΐ,1ο; 

ῳ,΄. Νὶεὰ. 
13. " Μηδεὶς πειραζόμενος λεγέτω ὅτι ἀπὸ 3 Θεοῦ πειράζομαι ὃ - ὁ ἵν. ,ν. 

γὰρ Θεὸς ἀπείραστός ἐστιν κακῶν, πειράζει δὲ αὐτὸς οὐδένα." 

Χ. 22, χἶχ. 28, 29. 

16; τ Οοσ. 
ἶχ, 25. 
ες 11. 

ᾧ,.; Μαῖι. 
Ἰχ (οσ.1}. 9. τασ--τὰ ΟἹ. ϑὶσ. χν. σὲ, 12, 20. 

1 Αἀά ο κυριος ΚΙΙΡ, ϑγτὰκ,, ΤῊΙ., Οες., εἰς., τες. “ κυριος Ο, 4, 13(ν͵ἀ), 117, 
ο θεος ϑγτῖες, Ρεβῃ., νυ ρ., Οορῖ., Αεἴδ. 

3 ὑπὸ ἢ 60. 3 Τεηίδῖυγ 7, Νναΐρ. 

οοηβίδ νυ ἐρεκυιδίεα ὕροη. Τῆς νοσὰβ 
νὰ ΒΤ ἢ (Ὠἷ8 βεοίοη οοποίυάεθ--- “ Βα 
ῃοῖ ἀεοείνεά, τὴν δεϊονεὰ Ὀτειῃγεη "--- 
δον ἴδδὲ ἴδετε ννῶβ ἃ ἄδηρεῖ οἵ ἴποβε 
ἴο Ψδοπιὶ ἴδε Ἐρίδβεῖς 88 δὐἀγεββεὰ θείην 
Ιεὰ αβίγαυν ὃν ἃ ἔαϊβε ἰεδοῃίηρ, ννὩϊς ἢ ννδ8 
8ἃ8 ἱποοτηραῖδις ἢ ἴῃς ἴσὺς 1εὐσῖδα 
ἀοςσιτίης οὗ αοά δ8 ἱξ νᾶβ ν τ τῆς 
ΟΠτβείδη ; ἰηάεεά, ου (Π18 ροίπι, [εν 88 
ἃηὰ Οἰγίδείδη τεδοδδίηρ ψνεῖς ἰάεηεςα!ὶ. 
ΤὮς βυδήεςὶ τείεττεά ἴὸ ἴπ 118 βεοιίοῃ, 
γν. 12-1ό, ἰΒ ἀεαῖ: ΨἸὩ πλοσα ( πὶ τπς 
ΙἹπιτοάδυςεοη ΙΝ΄., δῦ 1, ὨΙΟἢ 866. 

Ψνετ. 12. Μακάριος ἀνήρ: [ἢ 5 
ΡΙεοηῃδβεῖς ὑδε οὗ ἀνήρ ἰ5 Ηεὐταῖς ; εὐ ῬΒ. 
ἦν αν ᾿ψ δεῖς τῆς ἐχργεββίοη τ "ὙἍη 
“0, ἴῃς αἰδδδοάπουο οὗ ΑΛ δ : 

18 τεπδετεά μακάριος ἀνήρ ὃὉγ {πε ὅερ- 
τυλρίηϊ---ὖὖ πομένει : οαττίεβ οἡ ἴδε 
τπουρδὶ οὗ ὑπομονή ἰη νοτ, 4; ἴδε ἀθβεης8 
οἵ τεΐεσεπος ἴο ἀϊνίης ργᾶσς επισγεῖν 
δοοοσὰβ νὰ τῆς εν δὴ ἀοοισὶπε οὗ 
ψΟΣκΒ, ἀπά ἰβ ομε οἵ ἴδε τῆλ υ ἱπάϊςδιοηβ 
ἰῃ τὨϊ8 Ἐρίϑεϊς τμδὲ πε σντίτεσ (οσ νεῖ [6 Γδ) 
δᾶ 45 γεῖ οπἱν ἱπιρεγίβοι!ν δββίπη!διεὰ 
ΟΠ βιίδη ἀοοίσιηε, 866 δισῖπε [πἰσοάυο- 
το ΙΝ., 82.--πειρασμόν: 8ες ποῖε 
Οἡ ἱ, 2.-- δόκιμος γενόμενοφ: ἴοι 
δοκ. 5ε6 ποῖς οἡ ἱ. 2; οἷ [υυϊπετ᾽β τεη- 
ἀετίπς : “᾿ πδομβάθη ες ϑενβῃσοῖ ἰβὶ," 
Μ ΠΟ Τσοπιλίπβ τῆς ἰάεα οἵ βοχηει βίη 
Ῥείῃᾳξ ρῥγεβεινεά, ἐ.ς., τῆς ρεημὲμε Η 
δἴϊες {δε ἄγοββ (18 ἴ “ψεσθ)ὺ μᾶβ Ὀεεη 
υγρεὰά ἀνναγ.--τὸν στέφανον τῆς 
ἴωξο: γνιεάοτη δπά τῇς [ᾶὰνν (Τογαλ)Ρ 
ἂς βαϊὰ ἴο ὈῈ δὴ οτηδτηξηΐ οἵ ριδζε ἴοὸ 
πε πεδὰά (γον. ἱ. 9), δπά ὑΝιβάοπι 
Δ 6[411 ἀεινεῦ ὑπο ἴπεε ἃ οζονῃ οὗ 
εΕἰοτν " (Ρτον. ἱν. 9); ἱπ Ῥέγᾳε Αδοίᾳ νὶ. 7 
1}|18 16 βαά οὔιῃς Τογαΐ, οὗ ψ»Ὠςἢ ἰἴ 8 α'50 
βαϊὰ ἴῃ τς βάγηε βϑοιίοῃ, “"" Θἢς ἰ8 ἃ ἴγεε 
οἵ 1ἴπ ἴο ἴπεὲπὸ τπδὶ ἰαῪ μοίά ροὴ ποι" 
(Ρτον. 111. 18); 'π 5ῖτ. χν. 6 1ὲ 18 βαίά τῃδιὶ 
Δ υὐἶῖβε πιῇ 5888}1} “ἱπμοτῖς Ἰογ, ἀπά ἃ 
οσον οἵ ρ᾽δάπεββ (ἔπαγε 18 πὸ τηθητίοη 
οὗ ἃ σγσονῃ ἴῃ τε Ἡςεδγεν), ἀπά δῇ Ἴνεῖ- 
Ἰαβιίηρ πατης," οἵ. χχχὶ!. (χχχν.) 2. [ἢ ἴδς 
Τεςί. οΓ ἐκε Τινεῖνε Ῥαΐγίαγελια, 1,εν. ἱν. 
1, Ψὰ τεδά; “Β6 ζο]]οννεσβ οἵ ἢίβ σοσ- 

Ρδβδβίοη, ἱδεγείοσς, ἢ ἃ ροοά πιϊπά, 
τῃδῖ γε αἰ80 πιδὺ ννεᾶσ σζοννῃ8 οὗ ρίοσυ "; 
ς΄. 4“. ο7 1Ξαἰαΐ, νὶϊ. 22, νἱῖδ. 26, ἰχ. 
10-13. Τς Ἡεῦτγεν ἰδ υδεὰ 
ῬΟΙΒ ἴῃ ἃ ᾿ἰξεταὶ ἀπά βῃ οὐ δυὰ (ἔοσ 
πὲ Ἰαϊίες δες, 4.9... 100 χίχ. 9) ἰξ ἰδ ῥσο- 
ῬΔΌΙῪ ἵπ ἃ Βρυταῖίνε βεηδε ἴπαὲ (πε ψογὰ 
8 δεῖ υϑεά.--ν ἐπηγγ. τοῖς ἀγαπ. 
αὐτόν: τς ἰπϑβεσίίοπ οἵ ὁ Θεός οἵ ὁ 
Κύριος ἰ8 ἰουπὰ ΟἸΪἷΥ ἱπ δυϊδοτγίτἶἰεβ οὗ 
ΓΝ ναΐυς. Τῆε νογάβ λήμψεται 
τὸν φανον τῆς ζωῆς ὅν. ..., ἰη- 
ττοδυςεἀ Ὀγ ὅτι (ε7. ἴῃ πεχὲ νεῦβε ὅτι 
ἀπὸ θεοῦ ... ΤείεΓ ΡΕΓΠΔΡΒ ἴο ἃ δαυϊπα 
οὗ οὖσ Τοτὰ δ ΨΒΙΟἢ πᾶ8 ποῖ ὕδεῃ 
Ρτγεβεσνεά εἰδβενδεσε; ἴπε ἐδομρλέ βεοπλβ 
ἴο δε ρῥγεβεῆῖ ἴῃ βυςο ἢ ρϑββαβεβ 88 2 
Τίγα. ἰϊ. 5, ἰν. ὃ; 1 Ρεῖ. ν. 4; Εαν. ἰϊ. 
το, ἰδ, τα, ἵν. 4, νὶ, 2; ο΄, τ Οος. ἰχ. 25, 
ψὨΐοἢ πηᾶκεβ ἰξ δ] τῇς τότε ργοῦδοῖς 
τλι ἴδε ψογάβ ψεσα Ὀαβεά υἱεἰ πιὰ εἶν οα 
βοπὶς δοῖυδὶ “[ορίοη" οἵ ΟὨγίδβι (οἷ. 
Μαῖι. χῖχ, 28; [υἷες χχὶϊ, 30; οἴ ἴοο, 
τῆς [ο] ον ηρ ννοσάϑ νοἢ οσοὺς ἴῃ ἴδ 
Αεία Ῥαδῤῥῥ᾽ .. . μακάριός ἐστιν ὁ 

ων τὸ ἑαυτοῦ ἔνδυμα λαμπρόν’ αὐτὸς 
γάρ ἐστιν ὁ λαμβάνων τὸν στέφανον τῆς 
χαρᾶς ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ, βεε Ἀεδοἢ, 
Αρναῤῥα(ι), Ρ. 280). Αραίπβι {πῖ8 ἱξ 
τηῖρδι θὲ ὑγρεά ἴπᾶι πιεπιίοη νουὰ ῥγο- 
ὈΔΌΙΥ πᾶνε θεέ πιδάς οἱ ἴῃς ἕδος ἱξ (ἢς 
ννογάβ νος δου Δ ΠΥ πόδε οἵ οὖς 1 οτά, ἰπ 
τῆς βᾶπια ΨΑΥ ἱπ ὙΠΙΟΝ [Π18 ἰ8 ἄοῃς ἰῃ 
Αςῖβ χχ. 35, δετε 8:. Ῥαὺ] ἀΐγες εν 
Βρεοΐῆεβ ἢ18 δυϊμοσί εν ἰπ φαοιτίπρ ἃ βαγίπρ' 
οἵ ΟὨγίβι. ὙΠεσο ἰδ ἀῃ ᾿πιθγεβιηρ Ρᾶ8- 
βᾶρε ἴῃ τῆς Ηἰίονν οΓ Βαγίαανι απᾶ 
ϑοταῤλαέ, ηυοιεά ὉΥ ]Άτλεβ 'ἰπ' “ Τῆς 
Ἐενεϊδιίοη οὗ Ῥεῖεσ," Ρ. 59, ννῃϊοἢ συ: 
“ Απὰ 48 πὲ ννβ δπιοσίηρ ἰηῖο (πὰ 
βαῖε, οἴποῖβ πιεῖ Ὠἰπὶ, 41] τα δίαπε ψ τ 
Ἰιρῆς, πανίπῷ σγονγηβ ἰῃ {πεὶγ παπᾶ νῃοἢ 
85ῆοῃς ὑἱἢ ὩΠΒρεΆ ΚΑ Ϊς Ῥεδυΐν, ἀπὰ δυο ἢ 
88 ταοτίδὶ ουεβ πανεῖ Ὀεπεϊὰ; ἀπὰ Ψἤεη 
]οβαρμαὶῖ αϑκαά: "ΨνΒοξβε ἅγε ἴῃς ἜἼχοβδά- 
ἴῃς Ὀτκμς οσοννπβ οὗ ρίοτυ ννῃὶςῃ 1 δες δ᾽ 
“Οης; ἴδεν 8814, "18 τῃϊης᾽ ", 

νες. 13. Μηδεὶς πειραζόμενος 
λεγέτω: ἴῃ νἱενν οὗ ἴῃς βρεοίῆς ἄοο- 
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αΜμν, 14. ἕκαστος δὲ πειράζεται' ὑπὸ τῆς ἰδίας " ἐπιθυμίας ἐξελκόμενος καὶ 

ο: Ρει. ".  δελεαζόμενος " 15. "εἶτα ἡ 2 ἐπιθυμία συλλαβοῦσα τίκτει ἁμαρτίαν, 
ἢ Γνε. ἡ δὲ ἁμαρτία" ἀποτελεσθεῖσα ἀποκύει 3 " θάνατον. 
ν. 14. 

4 Οὔ". Βοπι. 
ν. 12. 

τ πι. 5. 

εγῖπε ννϊςἢ ἰ8 Ὀεὶπρσ οοτηδδίεά ἴῃ ἴπεβα 
νογβαβ, ἰξ ἰ ργοδαδῖὶς ἴπδὶ (πε νεγὺ πει- 
ράζω ἰβ πετε υδεὰ ἰπ ἴῃς ταβισίςιεὰ βεῆβε 
οὗ ιεπιριλίίοη ἴο ἰυβῖ, ἀπά ποὶ ἱπ ἴδε 
ἴηοτε βεηεγαὶ βεπβε (πειρασμοῖς ποικί- 
λοι) ἰπ ψῃίςἢ πειρασμός ἰδ υδβεὰ ἰη ἱ. 2. 
ΤῊϊ8 νιανν οὐϊαὶπβ βυρρογὶ ἔγοπι ἴῃς τα- 
Ρεδιεά πισπιίοη οἵ ἐπιθυμία ἱπ νν. 14, 15. 
Ύπε ἰεπάεπου ἴὸ ἃ 8ἰη ψῃϊοἢ ννᾶ8 80 
οἰοβεῖγ Ἴοπηεοιςὰ νυν τῇς παῖυτς, τῃς 
Ἰοννεῦ παῖυτε, οὗ πηᾶπ (οἷ. Κοπι. νὶ!. 23) 
ψου]ά, οὐ τπ|8 νεγῪ δοοουηΐῖ, Ὀς6 τερατγάςά 
ΌΥ πιᾶτῪ 88 ἱπ ἴδε ἰδβι ἰπβίδπος τεΐεγαδδὶς 
ἴὸ ἴῆε Οτθαῖος οὗ πιδῃ; ἰπαὶ τΠϊ8 Ὀεϊϊεῖ 
νγ48 Ποῖα ν}}} Ὀς δε ἔτοπι ἴῃς δυιπογίτίεβ 
οἰϊεὰ ἴθ ἴῃς Ιπιτοάἀυοιϊίοη ΙΝ... ὃ τ. Οἡ 
τ ϊβ νίενν πειραζόμενος τείετϑ ἴο ἐετηρίᾶ- 
τίοη οὗ ἃ βρεοῖδὶ κίπά, ἐπιθυμία; οἵ. 
Μαῖι. ν. 28, πᾶς ὁ βλ γυναῖκα 
πρὸς τὸ ἐπιθυμῆσαι .. .; 1 [ εἴ. ἰΐ, τα, 
᾿Αγαπητοί, παρακαλῶ . .. ἀπέχεσθαι 
τῶν σαρκικῶν ἐπιθυμιῶν αἵτινες στρα- 
τεύονται κατὰ τῆς ψυχῆς. ἷν. 2-3 ... 
εἰς τὸ μηκέτι ἀνθρώπων ίαις ἀλλὰ 
θελήματι Θεοῦ. .. .--ὅτι: ΟΥ̓ ἴδε ρᾶσ- 

Αἰεὶ υβὲ οὗ Ὁ ἰπ Ηεοδτεν,.--- π εἰ - 
ραστός ἐστι κακῶν: “ Ὀπίεπιρί- 
ΔΌΪε οὗ ενὶ]᾽"; βεὲ Μαγογ' δ νεσὺ ἱπίει- 
εδιίηρς ποῖς οὐ ἀπείραστος; ἴῃς ννοτὰ 
ἄοεβ ποῖ οζους οἴϑεννποσε ἰη Ν.Τ., ποῦ 'π 
τῆε ϑεριυαρίπε. ΙΓ πὰ ἱπιεγρεειϊδιίοη 
οὗ {πὶ8 ραββᾶσε ρίνεη ἄρονε ὃς οοιτεςῖ, 
τῆς πιεαηίπρ ἤεγε νουϊά βεθῖὶ ἴο ὃς ἴῃδὶ 
ἐξ ἰδ ἱποοηςείνδο!ς τπδὲ ἴῃς ἰάδα ββουϊὰ 
οοπηςε ἱπῖο τῆς πιϊηὰ οὗ αοὰ ἰο τεπιρὶ πιεπ 
ἴο ᾿υδῖ; τε “ Ὀπιεπιριδ ὈΙδηεβ8 μΔ88 ρεῖ- 
ΒΑΡ ἃ τνο-οἹ ἁ αρρίϊοδιίοη : αοά ςᾶπηοῖ 
ὉὈς ἱεπιρίεά ἴο ἀο εν! Ηἱπιβοῖζ, ποῦ σἂπ 
Ηε ὕὃε τεπηριεὰ νυ τῆς νυἱδῃ ἴο τεπρὶ 
τῆ. Τῆς ννοσγά ἱπ ἰἴβ δββεῆσε 8 γε] νῦν 
8ῃ ἰπβίβίθηςς ὕροπ οἠς οὗ τῆς ἐμη ἀδηηθπίδὶ 
δε! Ἰεἴβ Τφοποεγηίηρ ἴῃς 1εννίϑῃ ἀοςιτίπα 
οἵ ἀοά, υἷς., Ηἰδ8. αἰεείδυϊε οὐ Ἡοϊΐπεβ8 
δπά εἰμίςδὶ ρυτγιῖν ; τῆς τεδοξίηρ οἵ πιά τ 
οεπίυτίεβ ἰ8 διιτηπιεδ ὑρ ἴπ ἴπε τὨϊγὰ οὗ 
τῆς “Τηίϊτίεεη Ῥγίης! Ρ! 68" οἵ Μαϊπιοη- 
ἰάεδβ: “1 Ὀεϊΐενα τ ρεγίεος ται ἢ τπδὶ 
τῆς Οτεδίοσ, δίεββεὰ θὲ Ηἰ8 ἤδη, ἰ8 ποῖ 
ἃ Ὀοάγ, ἀπὰ τπδὶ Ης ἰ58 ἔγες ἔγοπι 411 τῇς 
δοςϊάἀεηϊβ οὗ πιαῖϊοσ, αηὰ τπαὶ Ηδ δ88 ποὶ 
ΔΩΥ ἴογπι ψνῃδίβοενεγ". Τῆς Ῥεβῆιδ 
τεηδετγίπρ οὗ 8. οἴδυβε, ἴτοπι νυ ἢ οπα 
ταῖρι πᾶνε ἰοοκεοὰ ἴογ βοπιοιϊπίηρ 8ὺ5- 

Ξ0πι. (. Ἰ ἀΔποκνεῖ ΝΗ. 

ξεβιῖνε, ἰδ νεσγ ἀϊδαρροϊπιίηρ δηὰ επ- 
εἰτεῖγ ἰοβεβ τῆς ἔοτος οὗ ἴδε ἀτεεῖς..--- 
πειράζει, εἰς., βεε [πιτοἀυςτοη ΙΝ. 

81. 

νεῖ. 14. ἕκαστος δὲ πειράζε- 
ται ὑαὺ τῆς ἰδίας ἐπιθνμίας: 
δεοςοογόϊπρ ἴο τῆϊ8 ἴῃς ενὶ! ογἰ ίπαῖεβ πῃ 
τοᾶπ Ὠἰπιβεῖζ, νοῦ ψουϊὰ Ῥὲ ἐπε οἂϑς 
τλογε Ὄβρεςοία!ν νἱτἢ τῆς δἰ οἵ ἴυδῖ; 
Ψ ΠῚ τεραγὰ ἴο τεπιριδῖοπ ἴο βίη οὗ δη- 
υβϑρα ςπαγδςοῖες δες ὙΠεβ8. ἰἰ]. 5,... οὕ 

“πως ἐπείρασεν ὑμᾶς ὁ πειράζων, ννῆο 
᾿ ἀουδεεβδὶν το δὲ μεπεϊβοά ψ ϑαΐλδη. 
-πἐξελκόμενος καὶ δελεαζόμε- 
νος: ἀεβογῖθεβ ἴῃς πιεῖῃοά οἵ τπε ψοε- 
ἱῃξ οἱ ἐπιθυμία, ἰῃε ἤτει εἴεςι οὗ Ψ ΠΟ ἢ 
ἰ8 “το ἄγαν ἴῃς πιᾶη ουξ οἵ ἢί5 οτὶρίη 8] 
τεροβε, ἴπε εεοοπὰ ἴο αἱΐυτε δϊπι ἴο ἃ 
ἀεβηΐίς θαι" (Μαγοτ). ἐξελκ. ἰβ ἐπ [18 
οτἰ βἶ πδὶ πιεδηίηρ υϑεὰ οἱ ββίηρ, δελεαζ. 
οὗ μυπιΐπρ, δπὰ δε οὗ ἴπε ψε8 οὗ τῆς 
Βασίοι ; Ὀοῖῃ τῆς ρατιϊςὶρίεβ. τρῶς θὲ 
τεδηϑβίεστγεά, ἔτοπι [Πεἰγ Πἰτοσαὶ υ8ε ἰπ δρρὶϊ- 
οΔύοη ἴο Πυπιϊηρ οἵ ββῃϊηρ, ἴο ἃ πιεῖα- 
ῬΠοτίοδὶ υδε οὗ Δ]]υτίηρ ἴο ϑεπδβυδὶ βίῃ, 
δηὰ τπυ8 ἀεαῖτε ἐπιῖοεβ ἴῃς τππᾶπ ἔτοτα δὶς 
βεϊεβισαίπι δ5 νὰ ἴδε τνἷϊε8 οὗ ἃ 
Βαγοι, ἃ πιείΐδρμος σηδίπιδίποὰ ὃγ ἔπε 
νοσάβ νν δὶς ἐοϊονν, " σοηςεἰνεά,, “Ὀεᾶτ- 
εἰἢ,᾽ “ Ὀγίηρειῃ ἰοτ"; οὗ, 2 Ρεῖ. 1ϊ. 14, 
18, Πεῖε ἴῃς βᾶπὶ)ς νετὺ ἰβ ἰουπύ, ἀπά 
ῬΏΠο, θΘκοά ονῖη. ῥγοὺ ἰἐδ., 22, ' ἀτίνεη 
ΌΥ ρδ:βίοπ οὔ επέϊσὰ ὉΥ ρ᾽εαβυγε᾽ " 
(Κηον]ηρ). 
ες. 15. εἶτα: ςοπιϊηυΐηρ ἴτε ἄεϑ- 

οτίριίοη οἵ {πε πιεϊποά οὗ ἴπε ννογκίηρ οὗ 
ἐπιθυμία.- ἡ ἐπιθνμία σνλλαβοῦ- 
σα τίκτει ἁμαρτίαν: ΔΥΙΠ τδῖβ 
ἰάεα οἵ ρεγβοηϊβοδιίοη, οἷ. Ζεςῆ. ν. 5-11, 
ψογο ἴπε ννοπηδῃ “ βἰτηρ ἴῃ τῆς τοὶ βὲ 
οἵ τῆς Ἔρμαδ" ἰ8 ἴῃς ρεγβοπί δοδιίοη οἵ 
Μνιοκεάπεεβ  δπὰ ΤΩ τὰς ἀρ κῳ ρτὸ 86 ε 
Ῥα. νἱΐ. 15 (5ερι.), ἰδοὺ ἀδίνησεν ἀνομίαν, 
συνέλαβεν πόνον καὶ ἔτεκεν ἀδικίαν. 
ϑίηπος ἐπιθυμία 8 τερτεβεηϊεὰ ἃ8 1π6 
Ῥᾶτγεπι οὗ ἁμαρτία ἰξ σλη Πατγάϊγν ὃς τε- 
ξατιάἀεά 458 οἵἴπεῖ ἴπδῃ βίη [561 ἱπάεοά, 
τηϊ8 βθεπὶϑ ἴο Ῥε ἱδυρῃϊ ἱπ τς Ταάγρυτη οὗ 
)οπαίμδη (α Ταῦρυπὶ νος Παά τερεϊνοά 
Βεπεζαὶ τεοορπίτπιοη ἰη Βαδυ]οπία 88 ἜλγΪῪ 
85 τῆς τηϊγά οεπίυγν Α.Ὁ., δηά ννῆοθϑε εἷς- 
ταεηῖβ πογεΐογο ρῸ Ῥδςοκ ἴο ἃ σηυοἢ φαεῖϊεγ 
Επ|6) ἴθ τῆς ρδγαρῆγαβε οἵ ἴβα. ἰχίϊ. το, 
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16. Μὴ 1 " πλανᾶσθε, ἀδελφοί μου ἀγαπητοί. 
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17. " Πᾶσα "δόσις τ (ον. νὶ. 

ἀγαθὴ καὶ πᾶν δώρημα " τέλειον " ἄνωθέν ἐστιν 3 καταβαῖνον ὃ ἀπὸ 4 Ἐρανν, 6. 

ἦν, το; ]ΘΒη δἰ. 27; 1 Οοτ. ἦν, 7. 
111. 15,17; 1 δὴ 1. 3. 

1 μηδε 13. 

ψΒοῖς [τ βᾶγβ ἴπαὶ της ἑραρέμαέέοη οἵ βὶπ 
18. δίῃδι, οὐ. ες. Τασρ. '. το Πευῖϊ. χχὶ. 
αι, (ἢϊ8 [8 εν επεν τε ἰάδα ἴῃ τῆς ψψογὰβ 
δεΐοτς υ8.--ἀποτελεσθεῖσα : [τἢὶδ 
ψοτὰ ἄοεβ τοὶ οζοὺς εἰδβείνῃεσε ἴῃ ἴῃς 

ἴοττηεσ, 80 πίστις ἀπά ἔργα δεΐοπρ ἴο- 
ξεῖπει, δηά της ᾿διϊεσ ργονεβ ἴπε εχἰβίθηςα 
οὗ τῃς ἰογπιεσγ; βεὲ ἰϊ. 22, ἐκ τῶν ἔργων ἡ 
πίστις ἐτελειώθη.--ἀποκύει: οπῖγ πεῖς 
δῃὰ ἰπ νεσ. 18 ἰη ἴῆς Ν.Τ., ᾿ξ ΟἿ Οσουγβ 
οποε ἴῃ ἴῃς ϑεριυαρίπι, 4 Μδςο. χν. 17, ὦ 
μόνη γύναι τὴν εὐσέβειαν ὁλόκληρον ἀπο- 
κνήσασα.- θάνατον: ἰπ Ταπεληηια, 
Βεγεσλίέλ, 8, ἴι 15 τυρῶι τμδὶ Αἀδπι᾿ 8 βίη 
Ψ ΔΒ ἴΠ6 τη6ΔΠ8 οὗ ἀεδίῃ δηιετίπρ ἱπίο ἴῃ 
νου], 8ο τηδῖ 411 ψεπεγδιίοπβ τὸ ἴῃς επά 
οὗ {πὸ ἅγθ δμθήεςϊ το ἀεδίῃ ; {Π|8 τεαςἢ- 
ἰῃᾷ ἰ8, οὗ οουγβα, ἰουπὰ ἱπ ὈΟΪΠ ταγὶγ δηὰ 
ἰαλῖς ]ενν δὰ ̓ τεγαῖαγε; δὰϊ ᾿ξ ὑτο Δ ὈΪῪ ἰδ 
ποῖ 1Π18 ἴο Ἐς ἢ σείεγεηςε ἰβ τηδάς ἴῃ τῇς 
Ῥαββᾶξε Ὀεΐίοσε υ8. [ἴῃ βεεκίῃρ ἴο τεδὶίβε 
ψΨ δῖ ἴῃς ψτίϊεῦ πηεδηὶ ὃν ἀεαῖῃ ἤεσα οὔδ 
τεο 8118, ἰπ ἴῃς ἢἤγβὲ ρίδςε, βιιοῃ. ραββᾶρεβ 
848 οπι. ν. 21: 45 5ἐη γεϊρπεά ἐπ ἀεαίλ, 
ἐυέη 50 νιλρ λέ ργαζε γείρη ἰμγομρὰ γὶρπέ- 
δομδηδςς μμίο δέεγμαί 27εὲ ἐλγομρὰ ἐϑμς 
Ολνὶσέ οἷν Τιογά ; οἵ. νὶ. 21, νὶϊ. 24; ἸοΒη 
ν. 24: Ηε ἐλαε πεαγείᾳ νην τοογάὰ, απάὰ 
δεϊευείμ ἀἶνι ἰλαΐ Ξςεπὲ νιθ, καί μι εἰογμαὶ 
ἐΐξε, ακά εονιφέλ ποὶ ἱπίο Ἱμάρενιεμέ, δὶ 
λαίλ ῥαςςεά ομί οὗ ἀεαίλ ἱπίο 176; οἵ. νἱϊϊ. 
51, 52:1 ]οΠη ἰϊ. 14: ΚΚ77έ ἀποιυ ἐπα τοό 
λαυε ῥαςεεά ὕγονα ἀεαίμ μμῖὸ ζε: δε 
Αἰξο ἔσῃ. νἱῖ. 24; 2 Οος. ἱ. 9, το; 2 ΤΊ π|. 
ἵ, το; ἀπά [88. ν. 20,. .. τλαὶϊ «αὐὸ α 
ϑβομὶ ἤγονι ἀσαίμ.. . ; ἰτ ϑεεσηβ οἴεασ ἔπδὲ 

τ Μαῖι. νῖϊ. εὐ; ΡὮ]]. ἵν. 15. 

8 Ῥβ. ἰχχχν. 
12: Τοδὶϊ 

υ Εςεῖε8. ἐ. τ4. νο). 

3 πὶ. Κ΄, ἐστιν, ΝΗ. 
ϑκαταβαινων Α, 13; κατερχομένον 278. 4 παρα Κ,, οὐδ. 

ἴῃ Ῥδββαβεβ ᾿ἴκε ἴμεβε ἀδαῖῃ 18 ποῖ υδβοὰ 
π᾿ [18 ᾿ἰζετδὶ βεῆδβε, δηὰ ργοθαῦίγ ὑπαὶ 
υπάετε8 τῃ6 ὑδς οὗ ἴῃς ννοσζά 8 τμδιῖ νῃϊοἢ 
18 ποτε Ἂχρ] οἰ εἶν ἐχργεββοά πὶ αν. ἰΐ. αὶ, 
ΗΣε ἐκαε ουεγοονιείᾳ «καὶ! ποὲ δὲ κηγί οὗ 
τὴς φςεεοπά ἀεαίᾳ; χχ 6... Οὐεέν εἰθςς 
ἐμέ φτειομὰ ἀεαίμ λαιᾷ πὸ ῥοτσεν; χχὶ. 8, 
Βκέ 70ν ἐπε εαγζμὶ, απ μπδοϊῥευίηρ, απὰ 
αδονμίμαδίε, αμὰ νιμγάεγεγς, απὰ ζον»"ὲ- 
εαἰογς . .. ἱκεὶν ῥαγὲ «κα! δὲ ἐπ ἐᾷς ἰακε 
ἰλαὲ διγμείς τοὐΐπ ἥγε απὰ ὀνὶνιξίοηξ; 
τολέολ ἐς ἐκε τεοομὰ ἀφαίμ. Βαυὶ ἴποτα ἰ8 
ΔΠοΙΠεσ βεῖ οὗ ραββᾶρεβ 'ῃ νη ἢ ἀδδί ἰδ 
υϑεὰ ἴῃ ἰῖ8 {Πππτὰ] βεπβε; ἴπεδβε βδβουιὰ ὃς 
ποῖα, ἴοτ ἴξ ἴἰβ ροββίδε παῖ ἴθ ΤΑ 
ἴῆγονν Πρ οη τπε ὑδε οὗ θάνατος ἱπ πὸ 
νεγθς Ὀείογα ὑ8 :--- Μαῖί. χνί. 28, Ψεγέϊν 1 
5αγ μηπίο γον, ἐΐεγε δέ Ξονιὲ οὐ ἐλέηι ἐλαὲ 
βίαν" λέγε, το πίε «δαὶ! ἐπ πο τοῖξο ἑαξέε ὁ 
ἀεαίᾷ, 4111 ἐδεν 5εε ἐὰς δον οὔ Μαη εονιῆηρ 
ἐπ ἀἰς Κίηράονι, αἰτθοϑὲ τῇς ἰάεπιῖςδὶ 
νογάβ οοςγ ἰπ Μαῖκ ἰχ σα; [ὐκς ἴχ. 27; 
τῆς Ρεϊϊεῖ ἴῃ τπ6 πᾶσ δάνεπι οἵ ΟἸγίδὲ 
νὐϊπεββεὰ ἴο ὃν βυςῃ ραββᾶζεβ 881 (οζ. 
χὶ, 26; 2 ΤῇεβΒ. ἰϊ. 1, εἴς,, δῆοννβ (Βαϊ (Βς 
ῬΟΒΒΙ ΡΠ οὗἨ ποῖ ἁγίηγ, ἰπ τῇς [ἰτεγαὶ 
8686 οἵ ἴπε ννογά, νν8. επίεσίαϊηεὰ ; [0 τ 
1δοβε ΠΟ ννεγε ᾿ἰνίπρ νουἹὰ Κπονν τδαὶ 
ψ ἤδη ΟΠ σίβε, ῇο πδά ονεζοοπ)ς ἀδδίῃ, 
8ῃουϊά δε δτηιοηρ ἴΠεπὶ δρδίῃ, ἴβεσε οουἹά 
Ὅε πο ᾳυεβιίοη οὗ ἄεαι ἢ. Τῆς Ῥεϊϊεῖ ἱπ 
τῆς δροϊ!τίοη οὐ ἀδδίῃῃ ψμεπ ἴῃς Μεββίδῃ 
βῃουϊά οοπια ννᾶβ μεϊά ὈῪ [εἰν 48 ννε]] 45 
ὃν ΟΠ γί βιίδῃβ, δες ς.ρ., Βεγελέίκ Καδϑα, 
οὔδρ. 26, ἡΜα γᾷνα Καδδα, «βαρ. 30. 
τΤῇε ἸὈΠΠΕ πᾶν τδετγείοσα θὲ εηϊοσ- 
ταϊπεά τηδὲ ἴῃ6 νντιῖεῦ οἵ τῃ18 Ἐρίβεϊε 18 
οοπίετιρίιηρ ἀδδῖῃ πὶ 118. ᾿ἰτοταὶ βεπβς, 
ΨΠΙΟΉ ἴποθα ΟἸγίβιίδπβ νυν} ποῖ ἐβοᾶρα 
ἴῃ ΨΒοτη ἐπιθυμία Ποῖ ἀβ Ξννδγ, δυῖ ψ ΒΙΟΒ 
πεν ἃγα δὸϊε ἴο εβοᾶρε ἰ πον τεπγαΐῃ 
[λιιῖΐ] ἀπ} ἴῃς τεϊυγῃ οὐ ΟΠ σίβε ; (δὶ 
118 18 εχρεςσιδά ἴῃ (ῃς πᾶσ βιΐυσγε ἰβ οἰ εᾶσ 
ἴτοτῃ ν. 7, Βε ῥαέξἑεπέ, ἐλεγεΐοτε, δνείγεη, 
με ἐλε οονιΐηρ ο7 ἐκλε Γιογά . .. «ἰαδιίδκ 
γοιγ ἀδαγίς ; ΓοΥ ἐὰε εονιΐηρ οὕ ἐὰε 1,ογὰ ἐς αἱ 
λαπά.--μὴ πλανᾶσθε: ἐ.6., 48 τερατ 
δὲ [4156 ᾿Ἰεδοπίηρ ςοποεγηΐηρ ἴῃς σοαῦϑε 
οὗ βὶπ ἰπ 1πεὶγ πεασίβ, Τῆς δβεοοηδῖα 
επάϊηγ, "Μγ Ὀεϊονεά Ὀγεϊδγεη" ννϊπεββεβ 
το πε ελγηεβίπεββ οὗ {π6 τυτί γ᾽ 8 ἔδε!ἰηρΒ. 

γες. σ7ζ. Τῆς [ΟἹ] ονίηρ βαγίηρ οὗ Ε. 
Ομαπίπδῇ (ῆσβε ςεπίυγυ, Δ.Ὁ.) 18 ργεβεγνεὰ : 
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ν ]οὉ χχν. τοῦ πατρὸς τῶν “φώτων, παρ᾽ ᾧ οὐκ ἔνι ' "παραλλαγὴ ἢ τροπῆς ̓  : φ.1 Σ ᾿ 3 
: ΠΣ ἀποσκίασμα.Σ 18. 

6; ἡ. 
Νύχα. χιϊΐ, 

 Ῥϑοά, νἱϊ. 18. 
ἱ. 12. 

ἐστιν ΞΡ, 36. 

5 αποσκιασματος ΝΒ. 

 Ζ7}6δὰ ΐ. 3; τ). ΡΒ1], ἰ, 13. 
ς 7 ες. ἰϊ.. 3; εν, χὶν, ς; Εοπι. νἱϊί. 109-23. 

"βουληθεὶς " "ἀπεκύησεν ἡμᾶς λόγῳ ἀληθείας," 
εἰς τὸ εἶναι " ἡμᾶς " ἀπαρχήν τινα τῶν αὐτοῦ κτισμάτων. 

ἃ- Ἰοδηὶ. 13; τ: Ρεῖ. ἱ. 23. ΒΟ, Ἐρδ. 

3 Μοάϊουπι ορυπιργαιίοηίδβ 77. 

4 Αὐἀά επίπι, νυ] ς., ρτ. ἀντος γαρ 40. 

δέεαντον ΆΑΟΡ, τος; ΝΗ αἴϊεσι. τεδάϊπρ. 

ΤῊ »Ὺ ΓΝ ΝΟΣ ΠῚ ὙἾΝ 
. ΟΡΌΒΘΌ ("Ε. σμαοίπαῃ καϊά, "“Νο 
εν]! ἐίηρ οοπιθῖῃ ἄοννῃ ἴτοπὶ ἀρονε,᾽᾽.). 
Οη ἴδε ροβϑίδὶε οοππεοίοη Ὀείννεεπ τ818 
νεῖθε δηὰ τὰς ργεοεάϊης ξοςιίοπ, βες 
Ιπιτοἀυοιίοη ΙΝ, 8 1.--πᾶσα δόσις 
ἀγαθὴ καὶ πἂν δώρημα τέλειον: 
Μάᾶγοσ τεπιδσκβ ου {π|8: “1 1} Ὀς οὔὗ- 
βεγνεά τῃδιὶ ἴἰᾷς ψνογάβ πιᾶκε ἃ πεχαπιγεῖεσ 
Ἰης, ψ τ ἃ βμογὶ 8υ1140]6 Ἰεηρεπεηεά ὉῪ 
ἴδε τηειγίοδ] βίσεββ. 1 τῆϊηκ Εννδὶά ἰβ 
τί δι ἴπ ςοπαίἀεγίηρ ἰὲ ἴο Ὀς ἃ αυοϊδιίοπ 
ἴτοπὶ βδοπὶς Ηεϊ]επίβειὶς ροεπι.... Τῆς 
δυϊμογίον οὗ ἃ ἰδπιϊϊαγ ᾿ἰπς νου] δδὰ 
Ῥειβιιδβίοη ἴὸ τῆς υνγίτεγ᾽ 8 ννογάβ, ἀπά δοὸ- 
φουπῖ ἔος ἴπε βοπηενν δὶ βυιδε]ε ἀϊβεϊηςτοη 
Ὀεῦνεθη δοσ. ἀγ. ἀπά δω. τελ.". [πη ΤΉεο- 
ἁοιίοη᾽ Β νεζβίοη οὗ Πδπίεϊ ἰΐ. 6, οοσὺσ τἴτ6 
νοτάβ: .. . δόματα καὶ δωρεὰς 
νὨΙΟΗ ταργαβοης ὩΓῸ ἃηὰ ΣΣῚΣ) 

ἴῃ ἴῃς σοττεβροπάϊην Ατγαπιδὶς (πε ϑερίυδ- 
ἰης 45 ἀποῖδπεσ γοδλάϊηρ) ; {μ6 ἀϊδεϊποιίοη 
ἔνεεη 1πε86ὲ ὑνὸ ἰ8 ρεγῆϑρβ ἵπδὲ πὲ 

ἴοττηεγ τγεΐδτβ ἴἰὸ ρμὶἣβ ἴῇ ἴῃς ογάϊπαγυ 
δόπδε, Ὡς τῆς Ιαἰογ ἰ8 ἃ γῆ ρίνδη ἴῃ 
τεΐυγη ἔος βοπιειδίηρ ἄοηςα, ἑ.4., ἃ τεινασὰ ; 
δυι 1 ςαπποὶ ὃς βαιά ἐπδὶ ἰῃε ατεεῖκ τα- 
βεςῖ τ 8 ἀϊδιϊποξίοη, [που ρῇ 1 ἰ8 νου 
οὗ ποῖς ἴπαὶ ῬἢΏϊΪΟ τᾶ κεβ ἃ βρεοίαὶ ἀ18- 
πποιίοη Ὀεῦγδδη {Πεπὶ, “ ᾿ἸπμΔβπηυςἢ 45 τας 
Ἰαϊῖες που ἰβ τιυςῇ ΒΙΓΟΠΡΕΙ πάη [πὸ 
οσπιεσ, δπὰ Ἴοηΐαίῃβ ἴδε ἰάεα οἵ ρσγεδῖ- 
Πε88 δὰ ρεγίεοϊίοα νυ ἢ ἰ8 ἰδοκίπρ ἱπ 
τῆς ἰογτπιεσ; Ῥμίϊο, δὲ Ολεονμδ., 25; δπὰ 
80 Πε],ερ. ΑἸΐορ.» ἀϊ. 70, νας ἣς δρ- 
Ῥ᾽ΐεβ ἴο τῆς ἰαἰίεσ πουη ἴπθ βαπλε ερίτπεῖ 
ὁ ρεγίοοι᾽ 28 ἰῃ ἔπε ατεεῖς οἵ ἴπε νεγβε 
Ῥείοτες υ8" (Κπον)]ηρ)--ὅνωθέν ἐσ- 
τιν: ἴϊ 15 ἃ αυδδιίοη ΨΒοῖΠοσ οης βῃουϊὰ 
τελά: “ Ἐνεγὺ ροοὰ ρίῆ .. . ἄοπὶ αῦονὲ 
φοπιδ8 ἄοννῃ ἴγομλ.. .,᾽᾽) 80 ἴπε Ῥεβῃίειδ; 
οἵ “ἙἜνετν βοοά ρίξε. .. ἰΒ ἔγογῃ δδονε, 
ςοπίης ἄοννῃ ἔτοπὶ.. . "; Μδγοσ {πίπκβ 
δαι οα ἴδε ψνδοῖς “τῆς τῆγιῃπ) δηὰ δ 4]- 
δπος οὗ ἴδε δβεηΐδηοε ἰ8 Ὀεϊζες ρῥγεβϑεγνεά 
ὉΥ βεραγαιίπρ ἐστι το καταβαῖνον᾽" .--- 
ἀπὸ τοῦ πατρὸς τῶν φώτων: 

“ὁ... 

τἰρανο αν ἔδοριν, ολκο οτπον ον, ν, ων, 
ἐν ὑψίστοις κύριον; ἀηά, ου ἴῃς οἴδεγ αἱ 
]οδη ἱ. 5, ὁ Θεὸς φῶς ἐστιν καὶ σκοτία 
ἐν αὐτῷ οὔκ ἐστιν οὐδεμία. Ἴδετε σὰπ 
δε πὸ ἄουδι μδὲῖ ἴῃ τὰς ρδξβαᾶρε Ῥείοις 
5 τηϊ8 ἀουδίε πιεδηίηρ οἵ ᾿ἰρδι, Πτεγαὶ 
δηά βρίπτυλί, ἰ5 εδηι.- -παραλλαγή: 
οηἱγν πεῖε ἰη ἴδε Ν.Τ., δηά ἰη 4 Κίηρβ 'χ, 20 

(δεραιβείου : ἴς ἴ8 τεπάεσεὰ ΒΟΡΓΟ 
ἰπ τῇς Ῥεδβδιιᾶ, ἃ νοσά ἢ ἢ ἰ8 υϑεὰ ναγί- 
οὐδὶγν οὗ “ ςἤδηρε,᾽" “ σλρτίος," δηὰ ἐνεῃ 
“ὁ ΔΡΟΒΙΔΒΥ " (8εε Βτοςκεϊπιδπη, ζ1,6ζ. 5.γ7., 
8.ν.). [ἡ ἀτεεῖς, ἀοςοτάϊηρ το Μᾶγοσ, ἴς 
τνοσὰ τῇδ Ὀς ἴδίκεπ “ἴὸ ἔἐχρσεββ ἴῃς οοπ- 
τταβϑὶ είν ἴῃς πδῖυγαὶ βυη, νυ Ὡς ἢ νατῖθβ 
ἰϊ8 ἡξωθῶνς ἴῃ τῆς βν ἴτοπι ποὺς ἰὸ μοὺς 
ἃηά τηοηῖμ τὸ πιοηῖῃ, δπὰ τῇς εἴεγηδὶ 
βοῦζοε οὗ 41} ᾿ἰρῶι".-- τροπῆς ἀποσκί- 
ἀσμα: ποίῖπες οὗ ἴπεβ6 ννογάβ ἰ8 ἑουπὰ 
εἰβενῆεῖς ἰπ {δὲ ΝΤ., δὐὰ ἐπε ἰαϊέες 
ἄοεβ ποῖ οζοῦγ ἰη ἴῃς ϑεριυαρίπι εἰϊπος; 
ἴῆε ἰογγπγεγ ἰ8 υϑεὰ ἱπ τῆς ϑερευδρίηι οὗ 
τς τηονεπιεη οὗ τὰ τωρ Ὀοάϊεβ, 
Ῥευῖ. χχχὶϊ. 14: καὶ καὶ ν - 
άτων ἡλίον τροπῶν .. -; βχκι ̓μδι τ 
33. Το πιεδηίηρ οὗ ἴῃς ἰαϊῖες ρασὶ οὗ 
ἴῃς νεῖβα δεῖογ: 8 18 νγεὶ! Ὁσουρῆς οὐἱ 
ὈΥΤαῖΒες: “ Βεῖ ννοϊοπετη ἰδὲ Κείης Νεγ- 
ἀπάεγαηρ πος ὑεςβεὶ ἀεβ [ἰςμ5 υπὰ 
ΕἸπδίεγηιβ8β". [, 248 Πἰηϊοά ἄδονς, ἔμεσα 
ἰ8. ἃ ςοππεςιίοη δεϊννδεη τη 8 νεῦϑὲ ἀπά 
τῆς ϑεοϊίοη ἱ. 5-8, τῆς τηεδπὶπρ ΠΊΔΥῪ Ρὲετ- 
δΔΡ8 δε ἐχργεξβεὰ ἴῆυβ: ΝΉεη, ἰπ ἀπδινεσ 
το Ῥγάγεσ, ἀοὰ ργοπιίβεβ τῆς μὶἢ οἵ νυῖδ- 
ἄοπι, ἰξ ἰ8 σεγίδίη ἴο ὃς ρίνεη, ἴος Ης ἄοεβ 
ποῖ οἤδηρε; οἷ, ον ἴῃς τπουρδι, Εοπι. χί. 
29, ἀμεταμέλητα γὰρ τὰ χαρίσματα καὶ 
ἡ κλῆσις τοῦ Θεοῦ. 

Μεγ. 8, Αγϑίῃ ννὲ πᾶνε ἃ νεῦβε ψἱτἢ- 
ουὖΐ ΔῺΥ ςοπηδοϊίοη Ὀεῖννεεπ ψνμδῖ ῥτο- 
ςεάδβ οἵ ἔοϊοννβ ; τς νογάβ ἴστε, - 
φοί μον ἀγαπητοί οἵ νεῖ. Ι9 5εεπὶ ἴο 
Ῥείοπρ ἴο νεγ. :8. Αβ Ψψὰ ἤανεὲ βεεπ, 
νεῖ. 17 τηοϑὲ ργοῦδοὶν σοπίδίπβ ἃ υοία- 
τίου ; ἔπε ροβϑι Ὁ ΠῚ Υ οὗ νεσ. χ8 βείῃρ 3150 ἃ 
Ἰοοβε χυοίδιίοη, ἔγοπη βοτης οἵπεγ δυΐποσ, 
8Βῃπουϊὰ ποῖ ὃς ἰοβέ βἰρῆι οὗ; ἰ ψου]ὰ εχ- 
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19. ᾿Ἴστε," ἀδελφοί μου ἀγαπητοί.: Ἔστω δὲ πᾶς ἄνθρωπος ἃ 5ιτ.ν. τι; 

680. υ. 
ταχὺς εἰς τὸ “ ἀκοῦσαι, βραδὺς εἰς τὸ "λαλῆσαι, βραδὺς εἰς ᾿ ὀργήν’ : 
20. “ὀργὴ γὰρ ἀνδρὸς δικαιοσύνην Θεοῦ οὐκ ἐργάζεται." ὁ 
διὸδ " ἀποθέμενοι πᾶσαν ' ῥυπαρίαν καὶ περισσείαν ὁ " κακίας ἐν 

80, ἱν. 8 ἡν. 
ἶν. 22; οἱ. 

13. ἔ Ῥτον. χὶν. 29; τ". Ετεῖεβ. νἱὶ. ο; ἘΡΏ. ἱν. 46. 
1. 8; στ Ῥεῖ. 1. «; οὐ. Αςἶδ χν. 9; Ηδεῦ. χίϊ, τ. 

Ἐς. 

68 ΟἿ. {ἰϊ. «; 
τον. χ. 

:ο, χνὶϊ. 

εἰς. γν. 

4; ϑίς. ἱ. 
ἐ-- Τοι. εἰ. 8, δ Ἐρᾷ. 

ἱ εν. χχίϊΐ ασ. ἱε Τίνι, τ. 4. 

21. 

1-ὶ και νυν αδελφοι ἡμων ΑεἰδρΡ; ἐστε αδελφοι μων και Αεἰῆτ. 

Ξωστε ΚΙΆΡ, 5υτῆκ, ΤῊΙ., Οες., εἴς. ; ἰστω δ} τες. ἘΝῚ Ῥεβῃ.; δά δε α. 
8 και ἐστω Α, 13; οπὶ. δε ΚΙΙΡΒ, Θγτδκ, Ρεβῇ., Αστὰ., ΤῊΙ., Οες., εἴς, τες. 

4ου κατεργ. ΟὕΚΑΙΡ, ΤῊΙ., Οες,, εἰς., τες. ; οἷ, ν. 3. 

5Ρ, εἰ 7. 

Ῥίαϊη, 88 π᾿ ἴδε οδδβε οἵ νεσ. 17, τῆς δῦγυρὲ 
ΨΑΆΥ ἴῃ ΝΜ ὨΙοὮ ἰξ ἰδ ἱπιτοάυοοά ; τς ἴστε, 
ἴακεῃ 88 δη ἱπάϊςαδιϊνε, πιῖρῃς ννεὶ] ἱπιρὶν 
ἴδδι τῆς ττίτεσ ἰ8 τεξεσσιηρ 818 τεδάεσβ ἴὸ 
βοπις νν6]}- Κποννῃ ντιηρ, τῦοῃ πὶ τΠ6 
ΒΔΠῚΕ ὙΆΥ 88 ϑι. Ρδυὶ ἀοεβ ἰῃ Αοῖβ χνίϊ. 
28, ἐν αὐτῷ γὰρ ζῶμεν καὶ κινούμεθα καὶ 
σμέν, ὡς καί τινες τῶν καθ᾽ ὑμᾶς ποιη- 
τῶν εἰρήκασιν" “τοῦ γὰρ καὶ γένος 
ἐσμέν᾽". Εοτ ἴδε ρεπεζαὶ ἰπουρῆϊ οὗ τπ 
νεῖβε εὖ σα ]οππ τι. ο.--βονληθεὶς 
ἀπεκύησεν ἡμᾶς λόγῳ ἀλη- 
θείας: 1.18 15 ΒΙΓΟΠΡῚΥ δυρρεβῖϊνε οὗ δῇ 
λέξον δε οῦ ἰπ πτ ρον δ ατᾶςε, 
ς. Ἰοδπ χν. τ6. ο εἷς με ἐξελέξασθε, 
Ὧν ἐγὼ ἐξελεξάμην ὑμέφ. ΤῈ τᾶσγα 
νοζὰ ἀπεκύησεν 8, δΒιΓΙΟἹἿ βρεαίκίῃ ρ, 
ΟΠΪΥ υδεὰ οὗ ἴδε πιοῖίμετ. “Ιτ 8θϑπλβ 
οἰεαᾶγ τῃδῖ τς ρῆγαδβα ἢ858 ραγιουαγ γεξεσ- 
δῆςε ἴο ἴδε οτεδιίίοη οὗ πιδη, κατ᾽ εἰκόνα 
ἡμετέραν καὶ καθ᾽ ὁμοίωσιν. ΤΗΐδ ννᾶ5 
ἴθ τ ἀρουὶ πᾶ νος οὐ δ ψἹ]] 
τοδὶ ἰδοὰ ἱπ τπὰ ογεδίίοη Ὁ δὴ δεῖ, ἃ 
λόγος, ν»ν»Βϊο ἢ ννα8 ἴμε Ἴχργεββίου δὲ οπσοα 
οἵ ἀοὐβ ν»}} δηὰ πηδῃ᾿β ἤδίαγε " (Ραγιυ). 
π-ἀπαρχήν τινα τῶν αὐτοῦ 
κτισμάτων: ἀπαρχή - ΝᾺ 
υδεὰ Ὥ τεΐεγεηοα ἴο (ῃ6 Τοναὶ 2 ἈΝᾺ 
»οτὰ Καῦδϑα, οἸΔΡ. 33; 566 ζυτίπετ ϑεῖονν ; 
πε ρίσϊαγα ψουϊὰ 6 νϑσν ἔπ] τ το [6νν8; 
ἦμδε 48 ἴδε πεὺν ἔγιαβ ννΐοἢ σίρε ἤγδε 
δογαϊά τῆς ἤδνν βεᾶβοῦ, 80 ἴῃοβε πηδῃ ψνῆο 
4:6 Ῥεροϊίξη λόγῳ ἀληθείας ρῥτοοϊαίπι ἃ 
πον οἵάες οἵ {πίηρβ ᾿θ τὰς ψογὶά οἵ 
Βριγίτυδὶ στον ; {ΠΥ ἅγε ἰῃ δάνδπος οἵ 
οἵἴδεῖ πηθη, ἰῃ [πο βᾶπιε νγᾶν [πὶ 18 ἤγβι- 
ἔπαϊῖβ ἅτε ἰῃ δάνδηοε οὗὨ ἴπε οἴδοῦ ἔγυϊεβ οὗ 
1ῃε βεβᾶβοῦθῦ. Ἐεπάεὶ Ἡγίβ {ΠΠπδίγαῖεβ 
1Π|5 νογὺ Ῥοϊπιεάϊγ ἔτοπι δοῖυδὶ [}6 οὔ (88 
Ῥίεβεηι ἀδν ἴῃ ἴπε Εδϑὶ: “Βεπ οης᾿Β 
8Ο.] ἀδδῖγεβ (πε νἱπίαρε οὔ ἴπ6 ἰτυϊϊασε 
οὗ 1π6 τεϊυγηΐη βυπιπιεσ, οὨγοποῖορ ΑἹ] 
αἀναπίαρε 8 ἀνεγυτπίηρ. Ὑῆα ἔγεεβ ἴμδὲ 
ἃτς ἃ ἰοτιπίρῃι ἴο ἴῃς ἴογε ἅτε τπ6 ἴα]ὶς 
δηά ἀεϊρἢς οὗὨἩ τλε ἴονγῃ " (Ῥγόσεμέ ἢαν 

δ περισσενμα Α, 13, 68. Τμν 

Ῥαῤεῦς, ΜᾶΑΥ, τροῖ, “Τῆς ΕἸεπιεπίβ οὗ ἃ 
Ῥτορτεββῖνε Οδυσγοῇ "᾽). 

νν. 19-2ο. Αποίδεσ ἰβοϊδιεά βαγίηρ, 
βίγοη συ γεπιηϊβοεηΐ οἵ τῆς ΥΝ ̓Ἰβάοσῃ [ττοτὰ- 
ἕυτε ; ἴῃς πτεαυεπηῖ τοσυγγεηςς (8εε Ὀεὶον) 
οἵ ννογάβ οὗ [818 ἱπηροτὶ βυρρεβέβ ἔδαι ἤεῖε 
ρϑίη ἴῃς νέο ἰ8 γος δ! ἱπρ' ἴο ἴῆς πλὶπ 8 
οἵ μιἰβ ὨεΆγοσβ ΓΑ τΉ ΠΑ, ΒΑ ΠΡ. 

Ψνες. το. ταχὺς εἰς τὸ ἀκοῦσαι 
βραδὺς εἰς τὸ λαλῆσαι: ΟΥ̓ 5ι:. 
ΝΟΙΣ, γίνον ταχὺς ἐν ἀκροάσει σον, καὶ 
ἐν μακροθυμίᾳ φθέγγον ἀπόκρισιν; 8εὲ 
ἶν. 29, χχ. 7. Α 5ἰπηλσ ργεςερὲ 8 φυοϊοᾶ 
ἰῃ Οολεϊείμ Καδδα, ν. ς (ΝΥΝ ἄπδοβε) : 
“ϑρεεςῇ ἔοσ ἃ βῇεκεὶῖ, βίίεηςς ἔογ νο; ἱξ 
1 18. {πὸ ἃ ῥγεοίοιιβ βίοης "; οί. Ταγίοσ᾽ Β 
εὦ. οὗ Ῥέγᾳε Αδοίλ, Ὁ. 25.--!Ἑἡραδὺς 
εἰς ὀργήν: Οὗ. ἘςοϊεΒ. νἱ!. το (ἄν. 9), 
μὴ ύσῃς ἐν πνεύματί σον τοῦ θυμοῦ- 
σθαι, ὅτι θυμὸς ἐν κόλπῳ ἀφρόνων ἀνα- 
παύσεται; δεε, ἴοο, Ρτον. χνὶ. 32. Μας- 
ξοϊϊουτἢ (Ε ρος. Τίνιες, ᾿ς. 1803) αυοῖεβ 
ἃ βαυίηρ νοῦ, δοοοσάϊηρ ἴο Μοδδπι- 
τηεάδηῃ ττιτεσθ, ψνὰ8 βρόκθῃ ὃν ΟἾἶτίϑε: 
“Αβκεά ὃγ βοπῆεὲ πον ἴο ψίῃ Ῥαγδάϊΐβε, 
Ηςε βαϊά : “ϑρεαῖ ποὶ δἱ 411. Το βϑίά: 
“ἍὙὲ Ἄοδπποὶ ἀο (δϊ8᾽. ΗεἜ βαἰά ἤθη: 
“ΟἾΪΥ 540 ΨΜῶδὲ ἰβ ροοά᾽." [ἐ πιυδὶ Ὀ6 
τετησπηδεγεά (δὲ πα Αγδὺβ ἅγε πε τηοβὶ 
Του]-τηουπεά Ρεορὶς οἡ δλγίῃ. 

Ψψεῖ. 206. ὀργὴ γὰρ, εἰς. : Μη 8 
ψταῖῃ ἰδ ταγεῖν, ᾿ἢ ἐνεγ, ᾿ 5118 20] ; Ἄνεα 
“Ἶπδὲ ἰηάϊρπδίοι ᾿ ἰδ ἴοο οἔἴζεῃ ἱπιεγτηϊχϑα 
ψ οἴδες εἰεηλεπιβ; απὰ ἐγεαυεηεγ τῃ6 
ταγαΐββεβ οὐ νοι ἴξ ἰ8 ἐουπάεά ἅττα δὲ 
αἰ. Μδη, υηκε αοά, πενεὲσ Κποννβ 41] 

ἴὰς οἰτουταδίδμοεβ οὗ ἴῃς οᾶδεὲ. Ου ἴδε 
βυῦεος οἵ δηρεγ, βεὲ Μαῖϊ. ν. 21, 22, δῃὰ 
ο΄. ἰλε Εχῤοσέίον, [αἱγ, τθρος5, Ῥρ. 28 ἢ. 

νν. 21-25 ἔοττη ἃ 8ε1-οοηϊδιπεά βεςιίοη. 
ΒΥ Ρυϊκτηρ ΑΨΔΥ 411 ἱπγρυγν τῆς “ ἰτ- 
ἰδληϊοά ννογά " ςδη ἱπἤμπεποε ἴῃς Βεδτῖ; 
αὐ ἰτ 18 ὨΘΟΑΒΒΑΥΥ Ποῖ ΟὨΪΥ ἴο ποᾶγ (ἴδ 

ννοτὰ Ὀυϊ αἴ50 ἴο δοῖ ἰῃ δοσογάδποε νυ ἢ ἰξ, 
Ψεῖ. 21. ἀποθέμενοι; υδεὰ ἰῃ 
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1 μὶ. τ3; ε΄. πραύτητι ' ' δέξασθε τὸν " ἔμφυτον λόγον τὸν " δυνάμενον 3 σῶσαι τὰς 
ΡῬε. χχν. 
9. 

πὶ ΝΥΝ εά. 
χὶϊ. το. 

Ὦ--π Αὐῖς ΧἰΠ!. 26; Εοπι. ἱ. 16; τ (ος. χν. 2; ἘρῇὮ. ἰ. 13; 2 Τί. ἢ]. 15; Ἦςδ. 11. 3. 
46; Κοπη. ᾿ϊ. 13. 

ψυχὰς ὑμῶν." 22. γίνεσθε δὲ " ποιηταὶ λόγου," καὶ μὴ ἀκροαταὶ 

ο Μειῖι. νἱΐ. 

᾿ Αἀά σοφιας Ῥ, λἀά καρδιας ΤῊΪ., πραντητι ΚΝ εἰδ85. 
3 Ουἱ ροιεδείβ 3΄. δήμων]. 

Ἄγομον ΟΞ, 384, 73, 83, ΑεἴΉ., ΤΗΙ. 

Ἡεῦν. χί!. χα οἵ ρυκπρ οἹ ἐνεσυ ψεῖρδι 
ῬΙερδσγδίοσγυ ἴὸ “συπηΐης ἴδε τάςε ἴμαὶ ἰ8 
βεῖ δείοτε υὑδ᾽; [δες πηείδρῃοσ ἰ8 ἴδκοη 
ἤτοι ἴτε ἀϊνεβιίηρ, οπεβεῖ οἵ εἰοιῃεβ.--- 
ῥνπαρία: ποῖ εἰδεννδεῖε ἱπ ἴἰἢς ΝΙΤ. 

οἱ ϑεριυδρίηι; {πε ϑγτίας 825 ΡΟΣ 
ὙΠΙοΝ ἴ6 ἴῃς βᾶπις ψνοτὰ υὑδεὰ ἰπ ΕζΖεκ. 
χὶῖν. 6 ἔοτ τις Ἡεῦτεν ἃ “: Δθοτη- 
ἰπαιίοη," πιεδηΐης ἴμαὶ ΣΝ τ ΔΌδοττεης 
το αοά ; υδϑυδι!γ ᾿ἱ πᾶ τεέεσεηος ἴο ἰζο]- 
δίσουβ ργαςιίςεβ, Ὀὰϊ 1 οοουτβ ἃ Πυπηρεῖ οὗ 
τἰτηεβ ἴῃ τῆς ἰδίεσ [ἰτεγαῖυτε ἰπ σεΐεγεπος ἴὸ 
Ὁπομδβιίεν, τπ|8 ποτε ἐβρεςίδ! ἢ ἴῃ Ρτο- 
νεσῦβ. Ὧδε δάϊοςϊϊνε ἰ8 υϑεὰ ἴῃ ΖεςὮ, 1]. 
4 οἵ ματτηεηῖβ, ἀπά ο΄ Βεν. χχίΐ. 11, 
ννῆεῖς τῆς πιεληϊη ἰβ “ Βἢγ". Τῆε 
ννοτὰ Ὀείοτε υδ, (ξΣ εγεΐοσε, ὑγοῦβϊυ πηεᾶπ8 
“ ΒΓ. πεδ8᾽ ἰπ ἴΠε δβδεῆδε οἵ ᾿υδιι] 1π|- 
Ρυσὶιγ.--περισσείαν κακίας: ποὶ 
λει “ἐχοεββ᾽" ἰπ ἴῃς βεπβς οἵ ἴδε 
ΑΟΝ. “βυρεγβυϊν " πὰ τῆς ΕΝ. ““ονεῖ- 
βονίηρ," Ὀεοᾶυδε κακία ἰπ ἴῃς 5η12]1εδὲ 
τηεᾶβυγε [8 ΔΙγεδλαν Ἔχοοβδ. Τῆς ρῆγαβε 
ΒΕΕΠῚΒ ἴ0 τηξδῃ δΒίσηρίν “ τηλη 1 τνϊοκοά- 
πεδ8᾽; {π|8 Π258 ἴὸ ὃε ψοὶ οὖ οὗ τῆς 
ΨΆΥ ἢγδι Ὀείοσες ἴῃς “ἱπιρίαηιεὰ ννοτὰ " 
οἄπ ὃς τεοείνεά.---ὸἂν πραύτητι: τῃϊ8 
τουδὶ τείες ἴο ἴπε πιθεκηεββ Ὡς ἢ ἐς ἴδε 
πδῖυγαὶ! τευ οὗὨ ἴγυς ἴδηςς. (ΟΚ 
Μεαῖϊι. ἱν. :7, Κεῤενέ γε, ἤον ἐλε Κὶμράονι 
ΨῸΠρνες ἐς αἱ καπά.--τὸν ἔμῴφντον 
όγον: ἔμφυτος Οζουτδ ΟΠῪ Πέτα ἱπ 

τῆς ΝΙΤ.; τη ννιθά, χὶϊ. τὸ ννε ἢᾶνο, οὐκ 
ἀγνοῶν ὅτι πονηρὰ ἡ γένεσις αὐτῶν καὶ 

ἡ κακία αὐτῶν. Μαγοῖ ΠοΙά8 
ἰ τῆς Ἐχρεγεβδίοῃ τηυδὶ ὃς υπάετγειοοά 

885 “τῇς τοοϊοά ννοτά,᾽ ἐ.ε., ἃ νοτὰ ψνῆοβε 
ῬτΙορεσῖν ἰξ 8 ἴο τοοῖ ἰδεῖ ἢ {κε ἃ βεεὰ ἰπ 
ἴῃς Πεαᾶτῖ, εὐ. Μαῖι. χε. 21, οὐκ ἔχει δὲ 
νπρε ηβ πολι ἀπ Μεαῖι. ἦν: ἐολωρμ 
ὦντε ν φύτευσεν ὁ πατήρ 
ὁ οὐράνιος ἐκριζωθήσεται; δηά ἀρ ν. 
Ἑδάς. ἴχ. 31, "" Εσζε επὶπὶ 8βεπλ ΠῸ ἰῃ νοῦὶβ 
1εζεπὶ τηεᾶπ), εἰ ἔδοϊεῖ ἱπ νοδὶδ ἐγιςίυπι εἰ 
Εἰοτι βολ ἰτηϊπὶ ἰπ 60 ρεσ βαεουϊυπὶ". ὙΠε 
τηεδηίΐηρ “ τοοῖϊεά ννογὰ " Ἄρτεεβ δάζηι γαθὶν 
στ τῆς ταδὶ οὗ ἴπε νεῖδε, ἀπ βεεπὶβ ἴὸ 
εἶνε ἴῃς Ὀεδῖ βεπβε, 86εεὲ ἔπγῖπεῦ Ῥεῖονν. 
--τὸν δννάμενον σῶσαι τὰς 
ψνχὰς ὁμῶν: (7.1 Ρεῖ. 1, 9., τὸ τέλος 
τῆς πίστεως σωτηρίαν ψνχῶν. Τῆς 

ννοτγάβ Ὀείογε ὺ8 ἰεᾶνε ἴῃς ἱπιργεβείοῃ {μαὶ 
ἰῆοδε ἴο Πόσα ΠΟΥ πνοσα εδβοῦ οουϊὰ 
ποῖ γεῖ Ὀε οδἰϊεὰ ΟΠσίδιιαπβ ; πᾶσαν 
ῥνπαρίαν καὶ περισσείαν κακίας, ν» δὶς 
{πεν ἅτε επ)οϊπεά ἴὸ ρυΐ ΟΗ͂, ἱπηρ!!εθ ἃ 
βιδῖε ΓὯσ τεπι ἔτοπιὶ ενεπ ἃ σ:ῇ 
ΟἨἩσίβιίδη ἰάθδὶ ; δηὰ {πε “ τοοϊοὰ ννογὰ,᾽" 
ΨΏΙΟΒ ἰ8 δϑῖς ἴο βᾶνε μεῖς δουΐβ, δ28 
ενϊάεπεῖν ποῖ Ὀεεη τεςεῖν- ἃ Οπ 
τῆς 5υδήεςι οὗ τᾶς “τοοιϊεὰ ννογάὰ " Ῥεΐηρ 
αὐϊε ἴο βᾶνε δουΐβ, βεςὲ ἔυγίπε υὑπάει 
ΝΕΙ͂, 22. 
νες. ΖΔ. γίνεσθε: ρετῆδρβ Ὀεξῖ εχ- 

τεββεὰ ὃὉγ ἴῃε Οετηδη “ ννετγάει, του ρη 
Ὁἴπεσ ἄοεβ ποὶ γεηάεσ ᾿ὶ 8ο.-- ποιηταὶ 

λόγον, καὶ, εἰς. : Ταγΐος ηυοῖεβ ἂἃπ 
ἀρρτγοργίδῖε βάβραξε ἥσοτὰ ἴῃς Βανγ) οηΐδη 
Αἰπγυά : “ Ἐχοά. χχὶν. 7 νυν οἢ επάβ 

(111.), 7 τοῦ! ἀο ἀνά τὸς τοῖἱΐ ἅξαγ, ἴὶ 8 
νττῖεπ (ϑλαῤδαίᾳ, 884) ἴπᾶὶ “ὙΠεη 
Ιεγϑεὶ ρυὶ τος τοί! ἀο Ὀείοτε τος τοὶ ϊ ἤεαν, 
ἴβετε ᾿απε δἰ ΧΕ τηγτίδβ οἵ πιϊπίβιεσὶπς 
δηρεῖβ, δηὰ δἰϊδοπεά τὸ σᾶς ἢ Ἰβγαε!ῖς ἴννο 
οσονη8, οπςα σογσγεβροηάϊηρ ἴὸ τσό τοῦ! ἀο, 
δηὰ ἐπε οἰδεῖ ἴὸ τοῦ τοῦ ἅδαν; δηὰ ψἤεη 
1ΠῈῪ βἰηηεά ἱπετα σᾶτης ἄοννη ἃ δυπάτεϊ 
δηὰ τννεπῖν πιγτίδβ οὐ ἀεβίσογίπρ δῆρεῖβ 
δηὰ ἴοτε ἰῃεπὶ οὔ" (ᾳυοϊεὰ Ὁγ Μᾶδγοτ, 

. 67). Τῆς ἀυῖν οἱ ἀοίπρ 45 νεῖ] 88 
Θλτίης ἰ8 ἔγευεπιὶν ἱπδίβιεὰ ὑρὸπ ἴῃ 
εν θἢ ντησβ. 8ὲεε, ἔμσίῃογ, Ματκῖ. νἱῖ. 
24, εἰς. ΑΒ ἴο ἴῃς ῥτγεςίῖβε τηεδηΐπηρ ἴὸ ὃς 
αἰϊδλοποὰ ἴο λόγος ορίὶπίοηβ ἀϊβέετγ; δὰῖ {[ΠῈ 
τπχεητίοη Ὀνῖςε πιδάς οἵ ἀξαγίηρ ἴῃς ννογάὰ 
ταᾶκεβ ἐξ (αἰγὶ ν οετίδίη τπαὶ ἴθ {πε βτβι 
ἰπβίδποε--- ν᾿ ῃαΐενεσ ἔυγῖπεῖ τηεδηΐηρ ἰΐ 
ςοπηοῖςά--- τείεσεποε 18 Ὀεΐπρ' τηδάς ἴο ἴῃς 
τεδάϊπρ οὔτδε ϑογρίυγεβ ἰῃ τῆς βυπάρορυς; 
ζυσῖποσ, {πε πιεπιίοη, 4180 τυννῖςε τηδάς, οὗ 
ἴδε ἀοέηρ οἵ τῃε ννογὰ σλᾶίεβ 'ξ ἃ τηδίτεσ οὗ 
Ῥταςιίοδὶ ςεγίδίπιν ἴπαὶ [πε τείεσεπος ἰβ ἴὸ 
τῆς Τοραῖ, ἴῃς ἂν; τῆς ἕαςϊ τ1πλι [ενν8 
ἅτε Ὀείης δά ἀγεββεὰ οὔἱυ ετρμδεῖβες (δ |5. 
Ἐοτ ἴῃ διιἰϊυάς οὗ τπε [εἐννβ τονναγὰβ τῆς 
Τοτγαΐ ἀυτὶπρ ἴπε σεπευτίεβ ἱτηπγεάϊαιεῖν 
Ῥτεοεάϊηρ ΟἸ γι βιϊδπὶ ν ἀπά οηνναγάβ, δες 
Οεβίευϊεν δηὰ Βοχ, Τὰς Κεϊίρίοπ. αμπὰ 
Ἡγοντλὲῤ οΓ ἐπε δγπαρορμε, ῬΌ. 135-151; 
Βεζε ἰδ πιυδὲ βυβῆςε ἴοὸ βδαὺ ἰπδὲ ἰὶ ψὰ8 
τεραγάεὰ δ8 ἴπε ἤπαὶ τενείδιίοπ οἵ Οσοά 
οτ 411 εἰπὶς, ἴπδὲ ἰὶ ννᾶβ ἴδε πιεδπβ οὗ 
βαϊναιϊίοη, δπὰ τπδὶ 115 ργδοοε τνῶβ ἴῃς 

σαν. ὧν 



22---23. 

μόνον ' » παραλογιζόμενοι ἑαυτούς 3- 
λόγου ὁ ἐστὶν καὶ οὐ "ποιητής, οὗτος ἔοικεν ἀνδρὶ κατανοοῦντι ὅ τὸ ῬΟ, 

Δ μονον ἀκροαται ΦΑΟΚΙ,Ρ, Οες., ΤΊ. 

3 Οχ. Α, 13. 

δίρδεβὲ τεβδίοῃ οὗ ἰὸ τοννασάβ 
αοά. Ἴσον: ψΠ0 δὰ ἴτοπι ἐλεὶ δῶν Ῥεεδῃ 
τῦρπὶ τὸ τερατά τῆε Τογαΐ ἰπ 1Π18 Πρδς 
ννουϊὰ ανε ἰουπὰ ἰξ νεγν ἀϊῆςυϊε τὸ ἀϊ8- 
οατὰ τῃς εἰπης-βοπουγεά νεπεσγδιίοπ Δ6- 
οοτγάεὰ το ἱξ, ἀηὰ ἴμεζεὸ ννὰ8 ἢοὸ παεεὰ ἴο ἀο 
80, δεείηρ ἴδε ρίαςς ἔπδὶ ΟΠ τῖβε Ηϊτβεὶ ἢ 
μδά ρίνεη ἴο ἰξ (Μαῖίί. ν. 17.18, νἱΐ. 12, 
ΧΙ, 5, χίχ. 17, χχίϊ!, 3; [κὲ χ, 26, χνὶ. 
17, 20), δηὰ ῥγονϊἀεά παι 118 ᾿εδοπὶπρ ἴῃ 
ξεμπεσαὶ ννὰβ τερατάθβαά δ5 ργερδζδίοσυ ἴο 
τε επιδγδοὶπρ οὐ ΟὨγίβείδηϊυ. Τῆς ἰπ- 
ἰσπβεῖν ῥγασῖςϑὶ ὑυτίῖε οἱ τπ8 ραϑβαρε 
τε  ἰβοά πὲ ἴποβε ἴο ννῆοσῃ ἢ ννᾶ8 νντῖῖ- 
ἱπρ' τηυδβὲ ὈῈ ἄγανντι σ ΠΕ δηὰ σταάυδ!γ, 
νουΐ ἀπο βενεσίης τμθπὶ ἔγοσ τβεῖγ 
εαίϊες δε ἰοῦ, νοῆι, αὔτ 411, ςοπιαϊποὰ 
80 τῇς ἢ ΨΏϊοἢ ν48 ἰάδεηςςαὶ ἢ τπ6 
πεν [Α118. Τῆς Τογαΐ, ννὩϊοἢ δά Ῥδθη 
τοοϊεὰ ἴῃ {πεὶς Πεαγῖβ πὰ νυ ἢ τνᾶβ ἴὸ 
τῆοσῃ, ἴῃ τΠ6 τηοβὲ Πἰεσαὶ βοηδβς, ἴπ 6 τνογὰ 
οἵ αοά, νν88 ἴῃς ροΐϊπε οἵ διίδοϊγηθηὶ Ῥ6- 
Ὅνεεη ]1υὐδίεπι ἀπὰ ΟΠ βιϊδηΐ ; ἰξ ννᾶ5 
αἰΠἰδεὰ ὃν τῃς νυτίϊεσ ἰῇ ογάεσ ἴο δγίης 
τῇεπὶ ἴο ΟἸτίδι, πὰ “ νγογά " οὗ αοά ἰπ ἃ 
ὍΘΙ, Πίρπεσ δεπδαὲ. ΑἹ] τπδὲ ἢθ β8δὺ8 
Βεῖα δροὰξ τῇς λόγος νν»28 δου! τῆς 
τεδοπίηρ οὗ τῇς [εν σοποεγπίηρ ἴπς 
Τογαΐ, τῇς τενεαϊοά ᾿νογὰ οὗ αἀοὰᾶ; ἀπά 
411 τῃδὶ δε βᾶγβ ννᾶβ 480 δαιδ]ν ἴτας, 
ΟΠΪΥ ἰπ ἃ πλυςἢ ΒίζΠεσ βθηβε, οὗ [πε ἰεαςἷ- 
ἵῃρ οὗ ΟΒτίδι, τῇς ““νγογά " οἵ ἀοά,--- 
τη18 Ἰδῖῖοσ, Ὠίρθεσ ςοποεριίοη οὗ ἴδε 

“ΑΝοτὰ οἵ ἀοά," τὰς δ ὙἸ» νναβ οπς 
ἢ δῖ ἢ Ηεἰ]επίβες εν ψετε αὐἱῖς 
ζαταϊίας ;--τνμδὶ μᾶ8 Ὀεεη βαϊὰ οδηὴ δῈ 
1Πυϑεγαϊεὰ τῆι :--τ 

Ιῃ νεζ. χϑ ἰϊ ἰ8β βαϊὰ, “"ΟἵἩ δ15 ονῃ 1} 
δε ὕτουρῆϊς ὃ8 ἔογίδ Ὁγν τῆς τοογά οἵ 
τα τἢ "; τῆς [εν ἰδυρῆς ταὶ ἴμεν πνετε 
τῆς οι! άγεη οὗ αοἁ ὃγ νίγτυς οἔτῃς Τογαλ. 
Ιπ νεσ. 21 ἰξ 18 βαϊὰ, “" ὙΥπογείοσς ρυςζηρ 
ΔΥΨΆΥ 411 ΒΙ[ίπεβθ.. .. γεςεῖνε ἴῃς τοοϊεὰ 
νοτά "; δοοογάϊηᾳῷ ἴο εν 8ἢ 4688, ρυσι 
δηὰ τῆς Τογαΐ εῖα ἱπβεραγαῦϊς, ᾿ξ τνᾶβ8 
δῇ δποίεης ον δ δε] εἴ δας ἴῃς Τογαλ 
Ψ 88 ἴπῸ τηεδπβ Ψ ΒΟγΕΌΥ ἰ8ὲ τνᾺ 8 πη ὶΠ}}- 
αἰεὰ ἰπ ἃ τῆδῃ. [ῖπ τῆς βαπηὲ νεγβο, ἴΠ6 
εχργεβδίοη ἔμφυτος λόγος οΔη δᾶνε ἃ 
τνο-οϊά πηεδληΐϊης ἰῃ τεΐεσεπος ἴο ἴδε 
Τογαΐ ; εἰϊῃογ ᾿ξ σοπίδίηβ δῃ δἰ υβίοη ἴὸ 
τῆς ὈεϊοΥ τπδὶ {πε Τογαΐ νν88 ἱτηρίαπιεά, 
κε Υνίβάοσ, ἰῃ αοά ἩΗἱπιβεὶξ ἔτοπι ἴῃς 
νΕΙΥ Ὀερίπηΐηρ, δεηπος πὲ εχργεβδίοη 

ΝΟΥ, ἵν. 

4γομον 83. 
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4. “ὅτι 8 εἴ τις " ἀκροατὴς » ΘΟΙΡΝῚ Σ 

δι. νἱΐ. 

Ικυκε νἱ. 4649. : κοι 13. 

3 ΑἸϊξετ σοι δ πῖε8 ζ,, 

δ κατανουντες (58:ς) 4}. 

ἰβνϑι (" δερίπηΐηρ " υδεᾶ οὗἨ {πα 
ὮΣ Ὁ οζσ εἶβε ἴῃς Ὑτιῖεσ 18. τοζεγγίηρ ἴὸ 

τῆς τεδομίπρ οἱ ἴπῸὸ Τογαΐ ΜὨϊο ννᾶ8 
ἱτηρ!δητεά, ἀπά τπεγεΐοσα τοοῖεά, ἴῃ Ἔν εν 
7εν οπὶ ἴῃς ελγιἰεδὶ γεᾶσβ. Οηςα τηοζο, 
1 ἰ8 βαϊά ἐπὶ 1818 ννογὰ 18 δῦϊς ἴο βᾶνε 
δουϊβα Αἰηοηρ ἴῃς Ϊ|εν8 ἰἃ ψΔᾺ8 δῃ 
ἀχίοσῃ ἴπδὲ ἴῃς Τογαΐ νν88 ἴπ6 πιεᾶπβ οὗ 
βαϊνδίίοη ; ἴ0 ρίνε δυῖ οπα φᾳυοίδιίοῃ 
1Πυδιταιϊῖίνεα οὗ (δΐβ αποίθεης δοϊϊεῖ, ἴῃ 
να γέλνα ΒΚαδδα, 290 ἴὶ ἰδ υτὶτίεη : 

τσ ΜΌΝ ὈΥΤῚ ΤῸΝ ῬῊ 
(Τογαῖ ἰβ ἴῃ οὐἷγ ΨΑῪ ἴδδϊ Ιεδάει 
το 1ππ’᾿). Απά βηδιίγ, 48 αἰγεδάν σε- 
ταλικεά, ἰῃ6 πθοθβδιν οἵ δείπρ ἄόεσβ ἃ5 
ὙΕΙ1 48 ἢδᾶσεζβ οὗ [ῃς Τογαῖ ἰ8 ἃ ςοστηπηοη- 
Ρίδος ἴθ {Θννβα [Πτεγαῖασε ΕῸΣ τΏΔηΥ 
1Πυβεγαιοηβ βδονηηρ ἴπε σοττζεςίηεββ οὗ 
ψν δὶ 848 Ὀδεη βαϊὰ, βες ννεῦεσ, γμαίδολε 
ΤΑεοϊορὲε (1πὰ Ἑά.), ΡΡ. 14-38, Βουββεῖ, 
Ῥὲς Κειίριοη ἀξς Ὑμαεηίκηπις (τὶ Ἐὰ.), 
ΡΡ 87-120, πε νᾶτίοιδ δἀὐϊξίοπβ οὐ Μέάγα- 
βαύνι ᾿ταπδαιοὰ Ὁγ ὙΝ ἤπβοδε ἴῃ “ ΒΙδ]1ο- 
ἴδεςοα ΚΑὈὈϊπίοα,᾿ δηὰ ἴῃς πδηὰγ ςοἰ]εςτίοη. 
Ῥείπε ἰδβυεά ὑπάεν ἴῃς εὐϊτογθῃίρ οὐ Εἰ6- 
δὶς» ἐπε εὰ “ Αὐδρεννάῃ!τε Μίβοβπαίγας- 
τδλῖς 5 ΕΠ] Βᾶνε Ὀεαπ ποιίςεά τΠδῖ 411 
τὶ (ἢς νψτίτεσ οἵ {Π|8 ραββαζξ βᾶγ8 δδουϊ 
λόγος 48 ΔρΡΡΙΐςΑΌ]ε ἴο {πε 1,ανν, οὐ Τογαΐ, 
͵8 4. ΠὙ ἈΡΡΙ Ι΄ 80] 6, ΟὨΪΥ ἴῃ ἃ ταῦς ἢ Πίρμες 
8εῆδα, ἴο Οἢτῖβε; τ 8 Ψ}}} ΡῈ οὈνίοιιβ δηά 
πεεά ποῖ Ὀε ρτγονεά Ὁγ αυοϊδιίοπΒ. Βυΐ 
1τ ἰ8 ἱπεογεβεης ἴο οὔβεσνε ἴμαὶ ἈΡΡΆΓΕΠΗΙΥ 
Ῥιθοίβεῖν τς βᾶπὶ6 {Ππίπρ 88 ἄοπε ὉῪ 
ουγ Ἰμοτὰ Ηἰτηβεὶῖ, 28 σεοογάθἃ ὃγ ϑῖ. 
7οδπ ἴπ τμῈ ἐουγῃ αοθβρεῖ; Ηε δάδριεά 
7εν δα τελομίηρ οὐ ἴῃς Τογαΐ δηὰ ἃ; 
ΡΙἰεὰ [τ το Ηἱΐπλθε]}; ἔος ἀειδι 8 οὐ (818, 
8εε Οεβίεγευ ἀπά Βοχ, οῥ. οὐέ., Ρρ. 130 Β΄. 
τ᾿ ν}}} Ὀε ποεςεὰ ἐπὶ πῃ ους Ἐρίβεῖς τῆς 
τί τασ Ῥτεβεηον 5068 οὐ ἴο βυδδιϊξυϊε 
γόμος (Τογαλ) ἴοτ λόγος, νετ. 25 ; [88 18 
ν, διρηιίδοαπι; ἴπ6 “ρετίεςξ ἷανν οὗ 
π|θεσγῖν,᾽" ἀπά τὰς “τουδὶ ἴανν," ὈοΓ᾿ τεΐεγ 
ἴο ἴτε Τογαΐ 88 ρεζέεοϊεά ὃν τς “ Κίπρ 
οἵ ἴδε [ἐν .--παραλογιζόμενοι 
ἑαντούς: ἐ.ε., ἀεςεϊνίηρ τἂς Βεᾶτῖ, 48. 
ἷξ 18 τεβϑοά ἴῃ νεῖ. 26; (δες τεῦρυκε 
βῆονβ ἴῃς ἱπειαῖς κηονεᾶρε οὐ ἴδε 
Ῥϑτῖ οἵ ἴῃς νντί τοῦ οὐὗἨ 186 βρίγιτυδὶ βίδις οὗ 
ἴδοθε ἴο ψνῃοπὶ Ὡς ἴδ τη ρ. 
Με. 23. οὗτοςξἔξοικεν ἀνδρὶ... 

ἐν ἐσόπτρῳ: ΔΙ ἴῃς τπουρῆς μετα 

28 
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β1 οι. 

χιΐ!. 12; 

Ετ Ρεῖ.ἱ. 12. 

ΙΑΚΩΒΟΥ . 1. 

, Ἡρόσωπον τῆς γενέσεως ' αὐτοῦ ἐν "ἐσόπτρῳ" 24. κατενόησεν γὰρ 8 
Το. "1.8. ἑαυτὸν καὶ ἀπελήλυθεν, καὶ εὐθέως ἐπελάθετο ὁποῖος ἦν. 25. ὁ δὲ 

α Οἱ ἢ. τα; " παρακύψας εἰς νόμον τέλειον τὸν τῆς " ἐλευθερίας καὶ παραμείνας, 
7ὁΒὴ νἱϊἱ. 
32; Βοαι, οὐκ ὁ "ἀκροατὴς ἐπιλησμονῆς γενόμενος ἀλλὰ ποιητὴς ̓  ἔργου, οὗτος 

28, ]οδω 
χἰτ!.. 1). χ ([. Ἠοῦ. ἱν. “:. Υ ἰἰϊ. α, 3. 

τ πηι. τη γενέσεως Ῥεδῇ., εἰ 4]. 

26. Εἴόδ τις ᾿ δοκεῖ θρη- 

ς ἰἰϊ!, 6: Ῥβ. χχχίν. 13 (14 ἰῷ Η εὐ.); Ῥα. Ἂχ]. 3. 

30 πὶ. 3. 

3 Αἀὰ εν ἀἄντω Νυΐρ. (οπι. να] 6»), Ῥεβῇ., ϑυγϑκ, Ασπι. 
ΦΡ,, οντος ΚΙ,Ρ, Ῥεβῇ., στ. ΤΉΪ., Οες., τες. 

5-- δ ἴῃ ορεηδυδ δβυΐ8 7,. ς Αἀὰά δε ΟΡ, ΡῬεξᾷ., ἰδέξ., Οορί., Ττες. 

1 Αἀδὰ εν νμιν ΚΙ,, ουγδδ., ΤῊΙ., Οες., τες. 

δ χαλινων Β. 

ςοηίδίηςεά, οὐ, Ῥεευάο- γρτίλη ἱπ δὲ ἀπμο- 
δις νιομί., οἾλρ. 13: “ἴτὰ πιε ἰπ νοδἱβ 
νἰάεϊα, φυοπιοο 4υὶβ νεδβίγυπ δε νἱάεῖ ἴῃ 
δηυδπι δυῖ ἰπ βρεουΐυπι " (5. ῃ,, οῤ. οὐέ.» 
Ῥ.- 35), ζ΄. τ Οοτ. χιϊΐ, τώ; 2 Οος. 1}. τ.--- 
τὸ πρόσωπον τῆς γενέσεως αὖ- 
τοῦ: ΟἹ ]υά. χί!, τι8, πάσας τὰς ἡμέ- 
ρας τῆς γενέσεως, “411 τῆς ἄλγε οἵ τῆς 
ῃδίυγαιὶ [Πἰπ|," γεν. Ῥεΐπρ υδεὰά οὗ υὑπεη- 
ἀυτίπρ εχίβίεπες; ἐΐ 118 ἰΒ τῇς πηεδηΐπρ 
πεῖς, 11 8 υδεά “το ςοπίγαβὲ ἴῃς τεβεχίοῃ 
ἴῃ τῆς πλῖγγοσ οὗ ἴῃς ἴδος νυ ςἢ Ὀεϊοηρβ ἴο 
τη18 ἐταηδίϊ ᾿ς, τ τῆς τοβεχίοη, 28 
86δη ἰη ἴδε νυ οοσγά, οὔ ιῃε σπαγαςῖοσ νης ἢ ἰ8 
Ῥείῃρ μογα τηουϊάοὰ ἔοτ εἰεγηίν " (Μαγοι). 
Ιπ νεῖ. 24, “" Τοτρεϊϊεῖῃ παῖ τηᾶππεῖ οἵ 
ταδη ἢδ ννΑβ᾽᾿ πιᾶκεβ ἰξ ἱπηργοῦδδίε ἐπαὶ 
τῆς τείετεπος ἰ8β ἴὸ ἴῃς “πδίιγαὶ ἕδος," 
Ὀεσδυδε ἃ πιᾶη νου] ργοῦδ ον πᾶνε βοπηα 
ἰάεα ἃ8 ἴο ψδι ἢἰ8 ἔεδίυγεβ νγεσα [{κε. 
ΤΠ πρόσωπον ἰδ πεῖτε υϑεὰ ἰῃ ἴπε 8επβε οὗ 
““ Ραγβοη ΔΙ ἐν " (48 ἰη Θίτ. ἵν. 22, 27, νἱϊ. 
6, χ. 5, ΧΙ. τ, εἰς.) (πεπ τῆς τεέεσεπος 
νου ρετῃδρβ δε ἴο ἃ πηδη ἰοοϊκίπρ' ἱπίο 
πἰβ σοηδβοίεπος, ἐ.5., “16 Ῥεγβοπδὶν δὲ 
ἴϊ5 δίγιἢ," θείοτς ἢθ πδὰ Ῥδςοπὶα βἰπ- 
βιδλίπεά ; τπ|8 θείη ννπδῖ πε ννᾶβ οτίρίη- 
ΑΙ πχεδηῖϊ ἰο Ὁ6. Τῇ Ρεβῃ 8 βἰπιρ! ῆε8 
δε πιδίξεν ὃγ οπιϊτιϊηρ τῆς γενέσεως, ἀπά 
ἰ8 (οἰ! οννεά ἴῃ τι 8 ὉῪ δοπης πιίηοσ δυϊποτί- 
ὑξ ἰσόνσρε,: ΟΥ 8ις. τιν ἔχ τρῶς 
καὶ «' ὡς ὡς ἔσοπτρον ; 
δηά ΛΝ 26. ἐθδὲν Νὰ 

γες. 24. κατενόησεν. .. ἀπε- 
λήλνθεν: ρηοπιῖς δογίβίβ, βες ποῖς ου 
ἀνέτειλεν, νεῖ. 11. 

νει. 25. παρακύψας: ἰπ 58[τ. χὶν. 
20 Β΄. Ψψε τεδὰ, Μακάριος ἀνὴρ ὃς ἐν 
σοφίᾳ τελεντήσει . .. ὁ παρακύπτων 
διὰ τῶν θυρίδων αὐτῆς. Τῆε ννοτὰ πιεᾶπ8 
{{πεγαν τὸ “ Ῥεερ ἱπῖο" τ τῆς ἰάεδ οὗ 
ελρβεῖπεββ ἃπὰ Ἴοπορηϊγδιίοη, 8βες αεη. 

ϑαντον ΑΟΚΙ, Οες., ΤΊ., Ττεζ., ΝῊ (αἰτεῖ. τεδάϊπρ). 

χχνί. 8; Μαγογ βᾶυβ ἴῃδι τῆς παρὰ ““ ΒεξΠ18 
ἴο ἱπιρὶγ ἴῃς Ῥεπάϊηρ οὗ ἴῃς ὑρρετ ρασὶ οἱ 
τῆς Ὀοάγ Βογίζοηιδι νυ"; 1 1Π|18 8. 80 τῇς 
νογὰ νου δὲ υδοά νεγὺ ἀρργοργιδιεῖ 
οἵ ἃ πιδη ρογίῃρ ονεσ ἃ τοἱ! οἵ τπε Τογαλ. 
--οἰς νόμον τέλειον . . .: δες 
ἃῦονε νεῖ. 22.-οὐκ ἀκροατὴς ἐπι- 
λησμονῆς, εἴς. : Οὐ νἱϊῦ τπἰ8 τψΒδὶ ἰδ 
ἡμϑιοὰ 85 ἃ βλυίπρᾷ οἵ ουὖζ ἵ,οτὰ ἱπ ἴδε 

οεἰγίπα Αὐἀὐάδαεὶ: “ὙΏυΒ ἀϊὰ τς 1, οτὰ 
ςοπηηδπά 8, ἴμαὶ τπδὶ ννὨϊς ἢ ννε ργεᾶςῃ 
Ῥείογε {πε ρβεορὶς Ὁ ψοτζά ψε βῃου!ὰ 
Ῥταςιίβε ἰῃ ἀεοά ἴῃ τς βίρῃι οὐ 411" 
( ϑοη., οὐ. οἷέξιν» ῬΡ. 285). --- ἐπτλη- 
σμονῆς: ἄοεβ ποῖ οὐοὺς εἰβϑεννθεγε ἱπ 
τῆς ΝΙΤ., ἀπά οἿἱγ νεῦὺ τγλγεῖν ἰῃ ἴῃς 
ϑεριυλρίηξ; δες 5]. χὶ. 27, κάκωσις ὥρας 
ἐπιλησμονὴν ποιεῖ τρνφῆς.---δΖνὸ᾿ τῇ 
ποιήσει αὐτοῦ: ΟὨΪΥ δεῖε ἰπ ἴ86 
ΝΤ. οἱ 8ιτς. χίχ. χ8 (2ο ἱῃ ἀτεεκ), πᾶσα 

βος Κυρίου, καὶ ἐν πάσῃ σοφίᾳ 
πο ἐνὴν γέρον; πὰ ", ΩΝ ν ποιήσει 

ν τι οὖ) διηκριβασάμην 
ἴθ ἐλ ἄοεβ τὸς εχίβε μὲ Ἡεῦτεν, 
δηὰ ἰ8β ργοῦδὈΪν ἃ ἀουδίει); οὐ, ϑ[τ. χνὶ. 26. 

γν. 46, 27. ΑΙΕΠουρ ἢ ἴπεβὲ νεῖβεβ ἅτα 
οτρϑηίοδ!ν ςοπηεοῖεά τυ ἴῃς ΡῬγεοεάϊηρσ 
βεοιίοη, ἴΠαῪ ἅτε βεϊ οοπιδίποά, δηὰ ἀεδὶ 
νὰ Ἀποῖμοῦ ἀβρεςὶ οὗ τεϊ ρίοη. ΨΥ ΏΠς 
τε φλγεῦ νεγβεβ, 19ὁ-25, ει ρῃδβίδς ἴδε 
πεοὰ οἵ ἀοΐῃῷ 88 νεῖ] 88 Ὠελιίηρ, ἴπεβδε 
βρεᾶίκ οὗ βεϊ οοπίσοὶ ἰῃ ἴῃς πιδίϊες οὗ τῆς 
τοῆψυςε. Αἱ τῆς δβᾶπιε {τἰπ|Ὲ ἰδ τηυοὶ ὈῈ 
Τοηίεββοδ ἴῃδὲ ἴμεβε νεῖβεβ ου]ὰ βιδηὰ 
δἱ ἰελβὶ εα 08 ΠῪ 88 ψγεὶ] Ὀείοτγε [1]. σ ἢ..--- 
δοκεῖ: ἴῃ ἀληρεῖ οὗ τορατάϊπβ τῆε αῤ- 
ῥεαγαπεε οἵ τεϊϊρίοτ 88 βυίῃοίεηϊ νγᾶβ ἴπε 
δτεδῖεν ἱπδβιηυςἢ 88 ἰξ ν»γὰ8 οἰαγδοιεγί εὶς 
οἱ ἃ ςετίαίη ἴγρε οἵ “ γεϊ ξίουβ "" 7γόϑω ο7. 
Μδῖι. νὶ. 1, 2, 5, 16; ἴξ τηυδὲ ποῖ, μόν 
ενεῖ, ὃς 8ὺΡ ταὶ τ᾿] τερτγεβεηϊεα " 
ἴδε ποιτηδὶ ἴγρε ; ἴδε ἔδοι ἴπαὶ τὰς πεεὰ οὗ Ὡς 

΄ 
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καρδίαν ἑαυτοῦ,; τούτου 3 μάταιος ἡ "θρησκεία. 
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27. θρησκεία “ « Αεἰδ χχνὶ. 

καθαρὰ καὶ ἀμίαντος παρὰ τῷ ὅ " Θεῷ καὶ δ πατρὶ ἴ αὕτη ἐστίν, "ἐπι- υ ἢ, 9' 
σκέπτεσθαι ἅ ὀρφανοὺς καὶ χήρας ἅ ἐν τῇ θλίψει αὐτῶν, " ἄσπιλον 56: 1 ον. 
“αυτὸν ὃ ' τηρεῖν ἀπὸ τοῦ κόσμου. 

χν. 24: 
ὉοΙ. ἢ; 2. 

ς 81. νἱΐ. 
11. σ᾿. ᾽ἌΔΕΛΦΟΙ μου, μὴ ἐν " προσωπολημψίαις 10 ἔχετε τὴν " πί- 35; Μάῖι, 

ΧΥ. . χχν. 
! ! ΠΥ «ἰδ 

χχχί. 1γ.18; 88. ἱ, 17; 5ίγ. ἱν. το; 2 Μδος. 1. το, νἱϊϊ. 28, 30. « Ο) 29εϊ. ἐν χ4. τ: Τίπι 
ν. 22; 1]οδη ν. 18; οῃῃ. χἰΐ. 2. 
ἑ. 17; 1.6 16. Ὁ Μασίκ χἱ. 22. 

ἃ Ὅευϊ, ἱ, 17, Χ. 17; Ῥτον. χχῖν. 23; 2 (ος. ν. 16; σ Ρεῖ 

᾿αντον ΦΑΟΚΙ, Οες., Τί., Ττερ., ΝΝῊ (αἰξεγη. γεδάϊηρ). 
3 του ἐᾷ. 5 θρησκια αὶ Τί. 
4θρησκια ὰ Τί., αἀά γαρ Α, 70, 83, 123, Ρεδῖ.; δάά δε ϑυτδκ, ἰδεῖ., Οορί.; δάά 

ϑυῖεπὶ 7. 
50 Ώ. τω ΊΟἾΚΙ,, οὐτθ8., 40, 73, 09, Τί. 

56 Οπ. καὶ 90, 126, ὦ, 5), Ρεδᾷι., Αεἰ8. 

8 σεαντον Α, Αεἰδ. 9 εκ ΟΡ. 

χολῖν ἴῃ τοὶ ρίοη ᾽β 50 ἔγεαιθπν ἱπδίβι θά 
ροπ ὃγ ἴῃς εατῪ ΒΑΡδΙ8 βῆοννβ ἴπδὲ {πεῖς 
τεδοίηρ ἰπ 1Πὶ8 τεϑρθςῖ ννὰ8 (6 βαπὴῈ 88 
τῆλε οἵ τῃΐ8 τυτίϊτοτ.---τθρησκός : δίς, 
(45 αυοϊεά ὉγῪ Μᾶγοσ, ἀεβογίδεβ θρησκεία 
45 “τεϊρίου ἰῇ [18 εχίεγηαὶ δϑρεοῖ, 45 
πνοσβῃὶρ οὐ 848 οπὲ τηοᾶς οἵ ψογβῃὶρ 
«ποπηιγαβίεδ ἢ Δποίμο᾽"; {πΠ|8 ἄρτϑςοβ 
Ἐχαοῖν ἱὰ ψνβδὲ Πᾶ85 7υβὲ Ὀεεη βαϊά. 
θρησκός ἄοεβ ποῖ οὐσὺγ εἰβενῆθγα ἴῃ 
τῆς ΝΥ. ποῦ ἱπ ἴῃε ϑεριυλρίηιϊ. -- 
“αλιναγωγῶν: (Β τεδάβ χαλινων). 
Νοι ἰουπά εἰβενμεῦε ἰπ τῇς Ν.Τ, οὐ ἰῃ 
πὲ ϑεριυδρίπε; χαλινός ἰΒ υδεά ἰῃ Β. 
χχχί. (Ηςῦ. χχχίϊ.) ο 'ἰῃ τῆς ϑεριυδρίηϊ, 88 
ΛΕ] 458 ἰπ ἴπῸ νεγβίοπβ οἵ Ααυϊα δηά 
Ουϊηϊδ; ἴος ἴπε τπουρῆὶ οὗ ῬΒ. χχχυῇ. 
«Ηεῦ. χχχῖχ.) 2, οχὶ. (Ηεδ. οχ!1.) 3, Ἐπου ἢ 
ἴδε ψνογὰ 18 ποῖ υδεά ἴῃ εἰπε οὗ [πε88 
Ἴδϑβι ὉνΟ ράββαρεβ. Μδγοσ ιοῖεβ ἴπε ἰη- 
τεγεβιίίηρ ραββᾶρε ἔτοτη Ἠεγπιδβ, Μαμά., 
χίί, 1. ἐνδεδυμένος τὴν ἐπιθυμίαν τὴν 
ἀγαθὴν μισήσεις τὴν πονηρὰν ἐπιθυμίαν 
καὶ χαλιναγωγήσεις αὐτήν.--γλῶσσαν 
ἡαντοῦ ; ἴπε τείεγεηος 18 ἴο {πε τῆγεθ- 
ξοϊἃ πιίβυβε οὗ τῆς τοηγσιις, 8ἰδηᾶεσ, βυνεᾶτ- 
Ἷηρ' δηὰ ἱπηρυτε βρεακίηρ ; βεὲ ΕΡΏ. ν. 3-6. 

εἴ. 22. θρησκεία καθαρὰ... 
αὕτη ἐστίν. ..: 8 {Ππδιγδτίηρ τΠΐ8, 
Ὁ. Ταγῖογ (Ε ρος. Τένιδο, χνί. 334) φυοῖεβ 
τῇς Ποίμανδρος οἵ Ηετπηεβ ΤυὶβηλερΊιβῖοβ : 
καὶ με μν ἐστιν ὃ θεός, τὸ πᾶν... 
“τοῦτον τὸν λόγον, ὦ τέκνον, προσκύνει 
καὶ θρήσκενε. θρησκεία δὲ τοῦ Θεοῦ μία 
ἐστί, μὴ εἶναι κακόν. ΟΛ, ἴοο, τῆς ἴοϊ- 
1ονίηρ ἔτοηι ἴῃς Τεεέαπεηΐς οὕ ἐμ Τιυεῖνε 
Ῥαϊνίαγεδι5, 108. ἱν. 6: “Τῆς Ιμοτὰ 61 ἢ 
ποῖ τδδι ἴῃοβε 80 τενεγεηοε Ηἰπὶ δδου!ὰ 
Ῥὲ ἐπ υποϊδαπηςθϑ, ποὺ ἄοιἢ Ης ἴᾶκε ρ]6ά- 
Βυτε ἱπ τῆσαλ τπαὶ οοπηπιῖε δάυϊτεγν, Ὀυϊ 
ἀπ τδοθα ἴδδὲ ἀρργοδοῦ Ηἰπι τὶ ἃ ρυτα 

ΤΡ τω Α;; οἱ". 3. 

τθόέληψιαις ΚΙΙΡ, οὐτβδ8. 

Βεᾶτὶ δηὰ υὑπάεῆεά 11ρ8".--πισ κέπ- 
τεσθαι ὀρφανοὺς καὶ . . . 
αὐτῶν: 1818 ννᾶ8 τεοκοπβά διποηρ ἴῃ 

ὉΤΊΟΙΓ ἸΥῊΔ “ῬΡταςιίος οὗἨ κὶπά- 
Π68868," ΨΏΪΟΙ ἅττα οοπδβίδπεν ὑγρεά ἴῃ 
Ἑδϑθίηϊοαὶ τσὶ ηρβ, 4.ρ., Νεάαγὶνι, 30, 
40οα ; Κεί., 5οα ; ϑαπᾶ., τοῦ. Οὗ, ἴοο, 
Θῖτ. ἵν, το, γίνον ὀρφανοῖς ὡς πατήρ, 
καὶ ἀντὶ ἀνδρὸς τῇ μητρὶ αὐτῶν. [Ιπ πε 
ἀρθῇ ὁ Ῥεΐέδγ, 15, οσσὺγ {πεβε ᾿νοσάβ : 
οὗτοι ἦσαν οἱ πλουτοῦντες καὶ τῷ 
πλούτῳ αὐτῶν πεποιθότες καὶ μὴ ἐλε- 
ήσαντες ὀρφανοὺς καὶ χήρας, ἀλλ᾽ ἀμε- 
λήσαντες τῆς ἐντολῆς τοῦ Θεοῦ. (Λ, 
αἶδο ἴῃς 4ος. οΥ Ῥαπὶ, 8 35. 

ΟΗΛΡΤΕᾺ [11.-ῦν. 1-13 ἴΔΚ6 ὑρ δραΐῃ 
πε βυδ͵εςι οὗ ἴπε τίς ἂπὰ ροὸῦ ψῃίς ἢ 
Ψγ»88 οοπηπηεηςεά ἰῃ ἰ. 9-11. 

γες. σ᾿. ... ἔχετε: ἴδε ̓ τχηρετα- 
εἶνο, ψνῃϊο ἢ ἰβ 4180 ἐουπὰ πῃ 411 τῃ6 νεῖ- 
βίοῃβ, 566 π|8 σῇοτα δίυγαὶ! ἀπά τῆοσα ἴῃ 
δοοογάδηος ψ τ ἴῃς βίγῖε οἵ τῆς ἘΡίβεῖς 
τθαη {πε ἱπιοιτορϑῖνςο ἴογπι δάοριεά ὉΥῪ 
ΨῊΉ. --ϊν προσωπολημψίαιε: 
τῆς ΡΙυγαὶ ἔογπλ 18 ἄιε το ϑεπιτὶς ὑδᾶρα, 
"ἰκε ἐξ αἱμάτων ἱπ Ιομη ἱ. χ3; οἷ Εοπι. 
ἰϊ. τ; Ερῆ. νὶ. ο; Οοἱ. [ϊ, 25.--τὴν 
πίστιν τοῦ Κνρίον .. .: ἴπε πιεη- 
ἴοι οὗ τῆς “(τ οἵ ΟἾγίβε"" 18 Ὀσουρδς 
ἴῃ ἴῃ ἃ νὰν ΨΕϊσἢ βμονβ τπδῖ τμ 8 ννὰδ ἃ 
τλδῖϊες νυ νΒἰο τῆς τεδάεγβ ννετο ννε]] 
δουδίπιεά, Τμς ρῆγαβε τηυβὲ εν ἀἘη ΠΥ 
ταθᾶπ ἴδε πὲν τεϊρίοη πο ΟἾγίδι 

νε ἴο τῆς ννοτὶά, ἐ.9., τῆς ΟὨγιϑείδη 
{.--τῆς δόξης: ἴῃς ἱπίεηδεῖν }ενν- 

ἰδὲ οματγασίεσ οἵ {πὶ8 Ἐρίβε!ς πιᾶκεβ ἴξ 
ΤΕΔΒΟΠΔΡΙΥ ςετίδίπ ἴπᾶῖ τῆς ἐλτα] αν [οὺν- 
ἰδ! οοποθριίοη οὗ ἴπε δλελίπαλ ἴδ ψῃδὶ 
τῆς ντίϊτεσ ἰ8 μεῖς γοξοσγίπρ ἴθ. ΤΕς δλέ- 

κἰπαλ (ἔτοτι ἴῃς τοοῖ ὩἩῦ “το ἄννε!]}"} 
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«τ (ον. ἰϊ. στιν τοῦ Κυρίου ἡμῶν ἸΙησοῦ Χριστοῦ 1 τῆς “ δόξης.2 

ΙΑΚΩΒΟΥ Π. 

2. ἐὰν γὰρ ὃ 

ἀάνι, εἰσέλθῃ εἰς “ συναγωγὴν ὁ ὑμῶν ἀνὴρ χρυσοδακτύλιος ἐν ἐσθῆτι "λαμ-- 
ἁ Αείϑ νἱ, 

9, εἰς.; Ηεδ. χ.25. 

1 Χριστον, ΝΝῊ (αἰΐετη. τελάϊπρ). 

ἜΙακο χχιϊὶ. ας. 

3 Ῥεβῇ. ρίδοεβ τῆς δοξης Δἴϊεῖ πιστιν, 80 ἴοο 60, 73, 4, «; ἰξ 15. Οσῃ. 
πὰ τεπάεγεά "" ποπετίβ᾽" ὃγ 3. ἰδουρὰ τς νυ]. τεδάβ “ ρ]οσίδς "". 
δοξης; 

9 Αὐΐεῃ 7.. 

ἀεποιςά τἢς νἱδί δῖε ργεβεπος οὗ ἀοά 
ἀνε! ἶπρς ἀταοπς πιεη. Ὑ Ποῖα ἅσα βανεσαὶ 
τείεγθηςαβ ἴο ἰξ ἰη ἴῃς Ν.Τ. οἵπες ἴπδη ἐπ 
«8 ραββαρε, Μαῖς. ἰχ. 7; [υυκς ᾿ἴ, 9; 
Αςίβ νἱΐ, 2; οτω. ἰχ. 4; οὐ. Ηεῦ. ἰχ. 5; 
8ο, ἴοο, ἰῃ ἴπ6 ΤΑσγρυπ)8, 4.5.» ἰπ Τατρ. 
Οηϊοεῖοβ ἴο Νυπ. νἱ. 25 Η΄. τῇς “δος (1π 
τῆς βεῆβε οὗ ἀρρεάγδηοε οἵ ργεβθηςο) οὗ 
τῆς Τυοτά " ἰ8 δροίκεῃ οὗ 88 ἴπε ϑλεξίπαλ. 
Α τοσγα πηδίεγιδι ἰδεῖς σοηοερείοη ἰ5 ἰουπά 
ἰπ τὰς Ταϊπιυά, νπεγα ἴῃς δλελίνμαλ ἂρ- 
Ῥεᾶζγβ ἰῃ ἰϊβ τεϊ δι ομβῆὶρ γἱἢ πλεῃ 848 οπα 
Ῥεζβοη ἀςδιἰηρ ννἱτῇ ἀποίδπεσ; 6... ἰη δοέα, 
36, ἰξ ἰ8 βαϊά ιμδὲ Ὀείοσε [βγᾶεὶ δἰππθὰ 
τῆς δαελίπακ ἄννεῖς νυν ἢ Ἔν συ πιᾶῃ βενεῖ- 
ΑΙΪγ, ας ἰμαὶ αἴτεγ {πεν βἰηπεᾶ ἰδ ννὰ8 
ὩἌκεη ἀνᾶυ; οἵ. ϑοία, τ7α, ννεγε ἰξ ἰβ 
βαἰὰ : “Μᾶϑῃη δηὰ νἱΐς, ἰζ πεν Ὀε ἀεβεσν- 
ἴῃ, βᾶνς τῆς δλελίπας Ὀεῦνεεη τπεπὶ"; 
80, ἴοο, Ῥίέγᾳε Αδοίμ., Ἰιϊ. 3: “ ἙΔΡὶ 
Ομαπδηίϊδῃ δε Τεγδάγομ [ἢς ᾿νε ἴῃ τῃς 
βεοοηὰ οεπίυγυ, λ.}0.] βαϊά, Τννο τπδὶ εἷϊ 
τορεῖμπεῦ δηᾶ ἅτε οσουρίοὰ ἴῃ ννοτάβ οὗ 
Τογαΐλ ανε τῆς δλελίπαΐ ἀτηοηρ ἵμετὰ 
(ς΄. Ματι. χνῇΐ. 20) ; 8ες ζυγί πες ΟἿβίεσ εν 
δηὰ Βοχ, Οὐ. εἷέ.» ΡΡ. 101-|04. Τῆς δ16- 
κἰκπαλ Μὰθ ἴἢυ8 υϑεὰά ὉΥ 1ενν8 88 δῃ ἰπ- 
ἄϊτεςι εχργεββίοη ἰπ ρίδος οἵ αοά, (δ8 
Ἰοοσα!βεά ργεβεηος οὗ εἶς Ῥεῖ. “1 τῇς 
ἰδεπεβοδείοη οὗ ἰἢς ϑλελίμπαλ πὰ σορτδῖς 
ςοποεριίοπβ ννἱτἢ ἴῃς ἰησατπαῖε ΟὨσίδβι, “ἃ 
86 ἰδ τηδὰς οὗὨ {πεβε ἰάδαβ, δἃ8β Ὀ δ πηλῃ 
ΒΔΥΒ, “ὙΒΙΟΝ 8 δὲ νατίδπος νυ ἰδεῖς 
ῬΠΌΛΑΙΥ ΡΙοδιίοη᾽᾽. [ἐ πηᾶτῖκβ ἃ βρϑοὶ- 
οΑΙν ΟἸσιβείδη ἀενεϊορπιεπῖ, τβουρῇ 

τῆς ΨΑΥῪ Πιδὰ οεγίδιπν Ὀεεη ῥτερασγοά 
Ὗ δγροδιδι βίης ἰεπάδεποίεβ" (Βοχ, ἱπ 

δδιϊηρβ᾽ ΟΕ,  ἰϊ, δ22α). ὙΤμαὶ ΘΟ γίδι 
ΔΒ οἴϊεδη ἰδεπ δ οά ἢ της Ὠϊνίης δλ6- 
ἀἰμαΐὶλ τὴῶγ Ὀε 8εθη ἔτοτῃ ἴῃἢς εἐχδγηρίεϑ 
δίνεη Ὁγ Ετι εὐ] ἀπάοτ, Ρα γί εἐέδελε μπὰ Ταὶ- 
»ιμαδολε δέμάξεη, Ῥρ. 62 Η. [1 ουὺζ ἰηΐετ- 
πβπώςο οὗ δόξα πεῖε ἰ8Β σοττεςῖΐ, ἰτ Ψ1}} 
Οἱ ονν, ἰῇ τῆς ἔτει ρίαςε, ταὶ ἴῃς πηεδη- 
ἴῃᾷ οἵ τῃς ρῆγαβε... . Ἰησοῦ Χριστοῦ 
τῆς δόξης 15 ἔτεε ἔτοπι τη δί συϊν, υὲΖ.» 
“Φος ἢκλνε (δῆ ἴῃ οὖσ ἴμοσὰ 7εδὺ8 
Ομ γίβε, τῆς ϑλεζίπαλ" (ἰϊτεγα! ν “τῆς 
Εἰοτγ ἢ; τὴ18 18 ῥγεοίβεϊ᾽υς 86 βᾶπης 
τπουρδὲ (μδὲ 15 οοπίαἰπθὰ ἰη ἴῃς ψοσάβ, 

13, Θαδ.:; 
τελὰ τῆς νι 

4Ῥχε, τὴν ΜΆ ΚΡΡ, οὐγεβ., ΤῊΙ., Οες,, τες. 

“νος ΜΏΟ δεΐπρ (86 ευΐξεποε οὗ δί5. 
κἴοτγν . . . (Ηεδ. ἱ. 2.8). Απά, ἴῃ ἴδε 
δεζοπά ρΐδοα, [Π||8 τεπεσίηρ βῆονβ ἴδδὲ 
πὸ ννοτάβ ὅγε λῃ ἐχργεβδβίοη οἱ ἴῃς Ὠϊνί πεν 
οἵ οὖν Τνοτά; οἷ Βεηρεῖβ ποῖς : “ τῆς 
δόξης : εδὲ δρροείτϊο, υἱ ἴρβε Ο"γίβευβ 
ἀϊοδῖυς ἡ δόξα ̓ [δίηος υτϊεηρ τᾶς 
δῦονε ἴδε ργεβεπὶ υτῖῖες ἤπᾶάβ ἰπδὶ Μάαγοσ, 
Ῥ- 78, τείετβ ἴο Μσ. Βαβδβεῖι᾽'β οοζτησηεηξ 
οὐ τἢΐδ νεγβε, νβεγα ἴῃ βᾶσηθ ἱπίεγργεϊδ- 
τίοη ἰδ ρίνεπ, τορεῖμο ἱ ἃ πυσθεῖ οὗ 
Ο.Τ. ᾳυοίδεοηβ; ἰξ δεε:18 ΒΟΆΓΟΕΙΥ 
δὶς το ἀουδὲ (ᾶὶ {Ππ|8 ἱπιεγργείδοη ἰδ. 
ἴτε οοττεοῖ οης. 

Μνεν. 2. εἰς σνναγωγὴν ὑμῶν: 
88 ἴῃς Ἐρίδβιϊε ἰ8 δἀσεββεᾶ ἴο ἴῆε ὑνεῖνα 
αἰδεβ οὗ τῇς ᾿Ὀϊδβρεσβίοη πὸ ραγίίουϊασ 
ΒΥπδροσυε οδπῃ Ῥὲ πιεβηΐ πεῖ; ἰξ ἰβ ἃ 
Ἔποῖαὶ ἀϊτεοιϊίου τμᾶὶ ἰ8 Ῥείῃρ σίνεῃ. 
η ἴδε Ν.Τ' τῆς ννοτὰ ἰ8 αἰσνᾶυβ οἴα 
δ ετυΐϊδἢ ρίας οὗ ψγοσϑρ ; Ὀὰϊ ἰξ ἰδ υδοᾶ 
οἵ ἃ ΟἈνίφαη ρίδος οὐ ψνογβὶρ Ὁ Ηοσς- 
τηλβ, Μαηά., χὶ. 9. . . . εἰς συναγωγὴν 
ἀνδρῶν δικαίων . .. καὶ ἔντενξις γένη-. 
ται πρὸς τὸν Θεὸν τῆς συναγωγῆς τῶν 
ἀνδρῶν ἐκείνων. Ηδτηδοκ (Εχῤῥαπμείοη 
“.. ἦν 60) ΒαΥ8 : “1 Κπον οπα εαεὶν ΟΒτῖβ- 
εἴδη ἐγαρτηςεηῖ, δι᾿ μεσγῖο ὑπρυ 8ῃςἀ, ψ ΠὶοΒ 
κὐρῖπίδε {Ὸ ἰλβευϊο ἘΣ ̓ στιανοί τε 
καὶ ᾿Ιονδαῖοι ν «᾿. 
Τηῖβ Ιδεῖεσ ταν Μὴ ΤΠ ΉΣΣ οἵ 
ΜΟτβἢΐρ ἴῃ ΜΒΙΟὮ σοπνεγίεά Οεπε[ε8 πὰ 
εν 8}- ΟἸγ  βείδπβ τηεῖ ἰορεῖμει. Απηὰ τὨϊδ. 

18 Ῥγοῦδοϊν ἴπε βεῆβε ἴῇ ὑνῃῖο ἢ νὰ στυβὲ. 
υπάετϑίαηὰ ἴπὰ ὑδεὲ οὗ ἴῃς ψοτὰ ἴῃ ἴδε 
νεῦθς δείοτε υὑ8.ὡ Τῆς εν δὴ πᾶτης ἴος 

ἴῆε δυπαροριες νν88 ἽἼ Ὗ 
(“πουδε οὗ ἀρκαΥΝ, Σ ΑΝ Ἰϑε Σ 
δλαδδαίδ, 32α, ἴῃς πιοτε ρορυΐας ἀεδίριδ-. 

οπ τνᾶβ ἴδε Ασαγηδῖίς πᾶπις δ Ὁ) ΣΡ. 
᾿ δουδε οὗ [δε ρμεορίε "); Ηεϊ!επὶβες. 
εὖ υδεὰ τῆς ἴετη προσευχή -- οἶκος: 
προσενχῆς 88 ΨΕΙΪ 88 συναγωγή .---ἀνὴ ρ. 
χρνσοδακτύλιος, εἴς. : ΟΚ 58. χι.-. 
2, μὴ αἰνέσῃς ἄνδρα ἐν κάλλει αὐτοῦ, καὶ 
νὴ βδέλνξῃ ἄνθρωπον ἐν ὁράσει αὐτοῦ. 
ὉΓ ἀνήρ 8εε ποίς οὐ νεσ. 7. χρυσο- 

δακτύλιος ἄοεβ ἢοὶ οσοὺς εἰβενῆεσς ἰπ 
τῆε Ν.Τ. ποτ ἰπ τῆς ϑερτυδρίπε; οὐ υκε: 
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πρᾷ, εἰσέλθῃ δὲ καὶ! πτωχὸς ἐν ῥυπαρᾷ ἐσθῆτι, 3. ᾿ἐπιβλέψητε δὲ ἢ ΓΊΤυκε Ί. 48. 
ἐπὶ τὸν φοροῦντα τὴν ἐσθῆτα τὴν "λαμπρὰν καὶ εἴπητε " σὺ κάθου ξ ἔπ τι. 

ὧδε καλῶς, καὶ τῷ πτωχῷ εἴπητε σὺ στῆθι ἐκεῖ ἢ κάθου ὅ ὑπὸ δ᾽ σαν ἘΝ 

τὸ ὑποπόδιόν ἴ μου,) 4. οὐϑ " διεκρίθητε ἐν ἑαυτοῖς καὶ ἐγένεσθε: Με. χν. 
κριταὶ διαλογισμῶν ' πονηρῶν ; 5. ᾿Ακούσατε, ἀδελφοί μου ἀγαπητοί. κὶ ΕξΒ. 1. 4; 
οὐχ ὁ Θεὸς " ἐξελέξατο τοὺς πτωχοὺς τῷ κόσμῳ 10 πλουσίους ἐν ' πίστει ΟΣ ΡΝ 

οἱ 
χχχὶν, το. 

1 Ῥχον. ἐϊ, γ; [υυκὸ χίΐ. 2: ; 2 ὕος. υἱϊΐ. ο; Επδν. ἰΐ. ο. 

1 δὲ και ἰδ τεηπάετεά “δυΐετῃ " ὃγ Κ΄. 
3 και ἐπιβλ. ΑΚΙ, Οες,, Τί., Ττοβ., τες. 
4 Ῥοη ῥοΞςέ καθου 2.8, 7, ΝΗ τηᾶτρ. 

8 Αἀά ἀντω ΚΕΡ, Νυΐξ., Οες. 

δῬε, ὧδε ΜΟΊ ΚΙΡ, οὐγεδβ., ΤΙΊ]., Οες., τος, 

ὅφπι ΒΒΡ, 13,20, 69, α, ε, ὦ, Ῥεβῃ., Ατηλ., 588. 

Ἰ Αἀά των ποδων Α, 13, Ν]6., ϑγττ., Αδἴδ. 8 ἙοσῈΠὶ ς. 

9 Ῥγ, και ΚΙΡ, α, ΤΙΙ., Οες., τες. Β,1, 9, ΝΗ πιᾶγξᾳ. ἀο ποί πηδίκε ἰὲ ἱπιεγσορϑνα. 
τόσου κοσμον ΑΟἾΚΕΡ, αἀ, Ρεβῇ. ; τον κοσμον τοντον Αοἴ., Οες. ; εν τω κοσμω 

τοντω 20, Νυΐϊξ. ; ῬΓ. εν 27, 43, 64, ΟΠ. 113. 

χν. 22. λαμπρᾷ, ῥτοΡΘΙΥ ἴῃ τεΐεγεηος ἴο 
τε ἤπε νῇιε δηΐ νγοσῃ ὉΥ ΕΔ ΠΥ 
]ενβ.--πτωχὸς ἐν ῥνπαρᾷ ἐσθῆ- 
τι: ῥνπαρός οσουτγδ εἰδεννῃεγε ἰη ἴπ6 ΝΟΤ. 
ΟὨΪΥ ἴῃ εν. χχίϊ, τὰ (οἷ. τ Ῥεῖ. 111. 21) 
Δηά νεσγὺ ταγεῖν ἰπ ἴα ϑεριυδρίης, βεα 
Ζεοῆ. 1. 3, 4; ἰῃ τῇς 4206. οὗ Ῥείεγ να 
δονε, ἱπ ὅτὸν ..... γυναῖκες καὶ ἄνδρες 
ῥάκη ῥνπαρὰ ἐνδεδυμένοι . . .--ὙΠεΓε ἰδ 
ποίμιηρ ἀεοίθίνα ἴο δον ψμεῖποσ {Πα 
αἰςἢ πιᾶη οσ ἴπε ροοσ πιᾶῃ (ργεδβυτηδθὶ 
οὶ ταρυΐδγ ᾿νογβίρρεῖβ), 10 ἅτε ἵδυβ 
ἀεδοτίρεά 248 δηϊεσίηρ ἴδε ϑυπάρορυε, 
πσεσα ΟἸ γι βείδηβ οσ οἴμοσννῖδε; οὐ ἴπ6 48- 
ϑυσαρείοη οἵ δῃ βατὶγ ἄδϊε ἔοσ ἴῃς Ἐρίβε!ς 
ἴδεν πιίρῃς μᾶνε Ἐδξεη εἰἴπεσ; Ῥυϊ 16 {πὰ 
Ἐρίρο ῥα τερατάεά 45 δεϊοηρίηρ ἴο ἴδε 
Ἔτβὲ 81 οἵ τε βεοοῃὰ σδηΐυσυ ποη- 
ΟὨ τ βείδηβ ᾶἃγε ργοῦδοὶυ ἴμοβε τεΐογγεά ἴο ; 
Ῥυς ἰε ψουϊὰ θὲ ἔμε!]6 ἴο δἴίεπιρὶ ἴο 
βρεαῖς ἀδβηϊτεῖν Βετγα, ἕο ἃ ροοά οᾶϑε σἂπ 
Ὅε πιδάε ουἍ ἴοσ δὴν οἶαϑβ οἱ νγνοσβῃίρρεσ. 

νεῖ. 3. ἐπιβλέψητε: “Ἰοοῖκ ὕροῃ 
σἱτ δάπιίταθοη," τἴθ6 ἀχδοῖ ἔοτοα οἵ πε 
νοσά ἰβ οοπάϊιοπεά ὃΥῪ ἴδε οοπίεχι; ἱξ 

αυΐϊε ἐχργεββεβ ἴῃς Ηεῦγεν ἢ [2 
δε πιεδηΐπρ οὗ ννῖς ἢ νατῖε8 δοςογάϊηρ ἴὸ 
ἴδε οοπίεχὶ, ἐ.6.. ἰῃ 8. χχυ. 16 (ϑερῖ. χχίν. 
16) ἴϊ ἰδ “το Ἰοοῖκ ρτδοίοιυιδιγ, " ἴῃ Πουζ, 'χ, 
27, “ ἴο Ιοοκ βίην ".-- σὺ κάθον ὧδε 
«αλῶς: τῇς τεΐετγεηςε ἰ8 ἴο ἴμε Κὶπὰ οὗ 
βεδὶ τῖμεσ ἔμδη ἴο 118 ροβίτίοη ; οἤδίγβ, οσ 
ϑοπιεῖῃίηρ σοττεβροηάδιηρ ἴο ἴπ 656, ψγεγα 
Ῥιονίἀθὰ ἴος πε εἰάειβ ἀπά βογίδεβ (οὐ. 
Μδεῖ. χχὶν. 6; Μαζκ χίϊ, 30; [ζ0Κὸ χί. 43)» 
δηά νουἹά πο ἀουδὲ πᾶνε Ὀεεη οβεγεὰ ἴὸ 
φεῖβοπβ οὗ τᾶηκ ψῆο τῖσαι εηΐεγ, 116 
πε ροογεσ πιεῆ ψουϊά δι: οἡ ἴὰς ἤοοσ, 

ΜὨΐΟΒ 18. ἱπάδεα οἰεαγῖν ἱπρ! εὦ Ὁγ τδς 
ψοτὰβ ὑπὸ τὸ ὑποπόδιόν μον. Τῇ 
οἵἶδοϊα! ψνῃο ἀϊτεοίεὰ ρεορῖα ἴοὸ τπεὶς βεαῖβ 

νν)88 οδ]]ςὰ τῆς ὑπ (Ολαξξαη) ἑἐ.6., ἴδε 

τᾶ ΨὯΟ “ παά σμαᾶγρε"; Με γεδὰ οἵ ἴῃς 
ἐχίβίεπος οἵὨἉ [8 ΟΠ οἷ4] ἰη τπε ϑγπάρορὰς 
νη ἴῃς Τεπιρῖε ργεοϊηῖβ ἰη 1 εγυβαίθσῃ 
(ὕονια, νἱϊ. χ). 

Μετ. 4. οὐ διεκρίθητε ἐν ἑαν- 
τοῖς: “ΑΙἔὄ γα ποῖ ἀϊνι!ἀεὰ ἀτηοηρ γουτ- 
βεῖνεβ" ὃ Τῆς Ῥεβδϊτιδ υδε8 ἴπε ψοζά 

θτνν τῆς 8ᾶπ|6 88 τπδὶ υδεὰ ἴῃ ΓΚ 
χὶ. 17. “Ἐνεῖγ Κίηράοιῃι ἀϊνιἀεἀ ἀραίπδε 
ἰϑεῖ" ὙΒα τεΐεσεηςς ἴῃ {πῸ νεσβε ὃε- 
ἴοσθ υ8 πιὶρς Ὅς το πε ο1458 ἀἰβε οΟΠ8 
ΜΙ ἢ ψεσα τῆι θείῃ πιδάς, απὰ Ὡς ἢ 
νου μάνα ἴδε εἴδεσι οὗ ἐηρεηάεγίηρ ΘΏνΥ 
δηὰ βιγίίε, αηά τῆ ἀϊνίβίομβ. --κριταί: 
ἴῃς Ῥεβμίξιϑ δδ5 ἴπε ἱπτογθβιίηρ γοηδεσίπρ 

ΝΟΌΣ (ἀποιεαά οἵ ἐδ ἀϑυαὶ τνοσά 
ἴος “)υάρε" ΔῸΣ Ἴ), νοι ςοπιεβ ἔτοπι 
ἴδε τοοῖ τηεδηΐηρ “ ἴο ἐν τ ιαλο- 
γισμῶν πονηρῶν: (ζ΄. Μδῖϊ. χν. 19, 
ἐκ τῆς καρδίας ἔρχονται διαλο ὶ 
πονηροί: ρεηπίεἶνε οἵ αυδ]ἰτγ, “Ἰυάρε8 
νἰτὰ αν} δυγιϊ βίη ρβ,᾽" υὲχ., οἵ ὈγεΆκΚΊη 
ὉΡ ἴῃς υπίτν οὗ πε ψνοσβῃίρρεγβ Ὀγ ἀϊ- 
(ετοηεἰδεῖηρ δαίννθεη ἐπεῖγ ϑγου! ἀν βίδῖυϑ ; 
{πε ψυγζοσ 18 νεγυ πιοάεση ἢ διαλογισμοί 
ἰβ φεπεγαῖν υϑβεᾶ ἱπ ἃ Ὀδά βεηβε, εἴ. 
1υυκε ν. 2:, 22; ἔοπι. ἱ. 21. 

νεσ. 5. ᾿Ακούσατε, ἀδελφοί 
μον ἀγαπητοί : Τῇϊβ εχργαββίοῃ, 
ψΒΊΟΒ οπα νου ἐχρεςῖ το πεᾶγ σαῖμεσ ἱπ ἃ 
νἱρογουβ δάγεββ, γενβᾶ]β ἴῃ 6 τυτίϊοσ 88 ἢ ς 
ΜὮΟ νν»Ὰ8 4180 δῃ ἱπιραββίοῃς βρεᾶΐεσ; 
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τὸ Μειι. 

ΙΑΚΩΒΟΥ 1- 

καὶ "' κληρονόμους τῆς " βασιλείας 1 ἧς " ἐπηγγείλατο 3 τοῖς ἀγαπῶ-- 
᾿ δκαντ σιν " αὐτόν; 6. ὑμεῖς δὲ ̓  ἠἡτιμάσατε τὸν πτωχόν. οὐχ οἱ πλούσιοι. 

χὶΐ. 32. 
ο ΩΣ " ῬΈχοά. χχ. δ; : (ος. ἱΐ. ο: τ". Ῥσον. νἱῖ!. 1γ; 2 Τίσχα. ἱν. 8. ᾳν.6; τ (ος. χΐ. 82. 

Δ «παγγελιας 2 "Α (ο΄. Ηςδ. νἱ. χ7). 
3 Ῥγ, ο θεος Ῥεβῆ. 

ἐΥ. ἰὰ ἴα βαπς βρίπε, τῇς ἐγεφυςθης 
ἀδελφοί, ἀπά ΘΡκαΙν; ἄγε νῦν, ἱν. 
13, ν. ἱ-ππὲξελέξατο: ἃ νεῖν 5ίρῃηῖ- 
βοδηὶ ἴεγτι ἴῃ ἴῃς τηου ἢ οὗ 4 εν ἤδη 
δἀἀτεκξείηρν ἰεννε; ο7. Ὀευϊ. χῖν. 1:-2, Υἱοί 
ἐστε Κυρίον τοῦ θεοῦ ὑμῶν. .. λαὸς 
ἅγιος εἶ Κυρίῳ τῷ Θεῷ σον, καὶ σὲ ἐξελέ- 
ξατο Κύριος ὁ θεός σον γενέσθαι σε αὐτῷ 

ν περιούσιον. .. (ο΄. Αςἴ8. χίϊ!. 17; 
τ Οος. ἰ. 22. ὙΠ ετο ἰβ δη ἰηἰεγεβιίηνρ δαγ- 
ἰῃᾷξ ἰῃ Ολαρ. οὐ ννῆετε ἰξ ἰ8β βαϊά τῆδι 

ΝΕΓῪ ἰδ ἴῃς αυδιν τηοδὲ Ὀεδιτίίης 
διδεῖ ἃ8 ἴῃς σῇοβεη ρεορίὶς.- -πτωχοὺς 

τῷ κόσμῳ: ἐκ... ῬοοΥ ἰπ ἴΠ6 οδβεϊπηδιίοσ 
οἵ τῆς ΛΑΜΙ : ἴδε τελάϊηρ τοῦ κόσμον οτ 
ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ ἰοδ56ε85 [ἢΐ8 ροίης; οὗ 
Μαῖι.χ. ο; [υυκς νὶ. 2ο.--πλονσίονς 
ἐν πίστει: “ΟὈ᾽ᾳυς ρτεάϊοδῖς "" 
(Μαγοι). [ἢ τῆς Τεσέα σης οὐ ἐδλε Τισεῖυε 
Ῥα“πἰαγοῖς, ΑΔὰ. νἱΐ. 6 ννε τεδᾶ : “ ος 
τδςε Ροοζ πηδῃ, ἵΐ, ἔγες ἴτοπὶ δῆνυ, ἢς ΡΪεδβ- 
ἢ τε Τοτὰ ἐπ 41} τπίηρβ, 18 δἰεβεοά 
Ὀεγοπά 41] πιο" (1πε ατεεκ τεχὶ τελάβ 
πλοντεῖ νὨϊοὮ ΟΠδτῖεβ ποῖ ἴὸ ὃς ἄυς 
ἴο ἃ Τοοτγυριίοη ἱπ ἴῃς οτψίπαὶ Ἡςῦτον 

τεχὲ δίς τεαάβ ὝΦΝ) -- μακαρισ- 

τός ἐστι). ϑεε, ἴον ἴῃς τεδομὶπρ οὗ οὖς 
1μοτὰ, Μαῖῖ. νἱ. το; υυκς χὶ!, Δι, Πίστις 
5 υϑεὰ Πεῖε γαῖμα ἱπ ἴῃς βεῆϑε οὗ ἰσυδὲ 
1θδπ ἴῃ πὸ νὰν ἱπ ψΒιςἢ ἰδ ἰ8Β υϑεὰ ἐπ 
ἰϊ, 1. -ικληρονόμονς τῆς βασι- 
λείας: ἴῃς Κίπράοπι τηυβὶ τεΐεσ ἴὸ παῖ 
οὗ τῆς Μεεροίδινς 8εε ν. 7.9, πὰ ἀδρνε χχν. 
35, δεῦτε οἱ εὐλογημένοι τοῦ πατ᾽ 
κληρονομήσατε τὴν ἡτοιμασμένην ἐν 
βασιλείαν ἀπὸ καταβολῆς κόσμου, δυι 
τοὶ Μαῖῖ, ν. 3 ψ ΠΙΟἢ ττεδῖβ οὗ 4 ἀϊβεγεης 
δυῦ)εςῖ. [ἰ [8 οὗ ἱπιροτίδπος ἴο γεσηεπηρεσ 
ἴθι δε Μεεβίδηϊς Κιπράοπι τὸ ψ Ἐς ἢ 
τείεσγεπος ἰ5 τηδάς ἴῃ τπ18 νεῦδε Ψν88 οσίᾳ- 
ἱπαῖϊν, δπιοὴρ τς [|εννβ, αἰβετεηιίαιϊεὰ 
ἔτοσι ἴῃς “ δυΐυγς 11ξπ᾿} ΨΒΙΟἢ [8 Δρραγεηῖν 
τείειτεά ἰὸ ἴῃ ἱ. :2,. .. λήμψεται τὸν 
στέφανον ζωῆς, ὃν ἐπηγγείλατο τοῖς 
ἀγαπῶσιν αὐτόν. ὙΠεῖε ννᾶ8 ἃ ἀϊδείης- 
ὕοη, Γὰπάλπιεηια! νυ ργεδεηΐ, (που ρῇ Ἰαῖες 
ου Τςοηδιδεά, ἰπ [εν 8ἢ τΠπεοίοσυ, Ὀεΐννεεη 
τῆς “ Κιηράοπι οὗ Ἡξεάνεπ᾽" ονες ψ Ὡς ἢ 
Αοά τεΐψηβ, ἀπὰ τπδὶ οὗ τῇς Κίηράοπι οἵ 
Ιδγϑθὶ ονεῖ ψῃΐϊοἢ ἴῃς Μεβδίδῃ βῃουϊά 
τεῖρῃ. Απ ἱπίερταὶ ρατί οὗ τῇς Μεββίδηϊς 
Βορε ν»ᾶβ ἴῃς ἀοςιτίπε οὗ ἃ τεδβυσγεοιίοη 

δονχι ΑΟΊ, α, ε, 69, 180. 

(τ΄. 188. χχῖν. το; Πδη. χίΐ. 2). ΤΉϊο ἄσεξ 
δββυπιοά ἀεῆηῖϊε ἔογαι, ἀρράγεπῦγ, υπάες 
ἴδε ἱπηρυϊεε οἵ τπε ἰάεα ἴμαὶ ἴῆοθε ψῆο 
Ἰδὰ βυβετεὰ πιασίγτάοιῃ ἴοσ ἴδε [ἂν 
{7 γα!) ΨΕΓΕ ὙΟΓΝΥ [ἰο βδδγε ἴω τῆς 

ἴυσε ρίοτίες οὗ [δγϑεῖ. [ἢ {πε Ἄοσυάεβε. 
ἔοστα οἵ ἰῃς ἀοςίγίπε ἴῃς τεβυγγεςιίοη ννῶβ 
οοπῆπεά το ἴτε Ηοῖν 1,4πηἀ---βοθςε Ὀυτίεὰ 
εἰβεννπεσε νου ἤανε ἴὸ δυτεον τὨγου ἢ 
τὰς φτουπὰ ἴο Ῥαϊεδβιίης---ηὰ ἴο 1δγαεϊ-. 
ἰϊε8. Απὰ τπε τευπιρει-Ὀαβὲ Ὡς ἢ 85 
ἴο ὃε ἴδε βίψπδὶ ἔογ τῆς ἱπραϊπεγίης οὗ 
δε ἐχὶ]εβ νουἹά 4180 ἄγουδβε ἴδε εἰεερίπα 
ἀελά (οὖ. Βεναςλοίλ, 1τ5ῦ, 4 Ἐθάγαωβ ἵν. 
23 ΠΠ[ιὃ; χ Οοζγ. χν. 52; 1 Ὑδεββ. ἱν. 16). 
Αςοοτάϊηξς ἰο ἴῃ οἷάες νίενν, ἰἢε Κίηράοιῃ 
Ψ»88Β ἴο [οἷον ἴῆς τεβυσγεσύθοη δπὰ Ἰυάρσ- 
τηδηῖ; δυῖ τῆς ἰαῖετ ἀπά πιοότε ψἱάεἶγ Βεϊὰ 
νίενν 88 τβδὶ ἃ ἱεπιρογάσν Μεβδείδηις. 
Κιηράοπι νουϊὰ ΡῬῈ οβιδο  βῆθά ὁπ τῆς 
εαγῖῆ, δηὰ ταὶ τη186 νου]ὰ ὃς (οοννεά 
ὃν τὰς [,6δὲ ᾿υάρπιεπε ἀπά ἔπε Κεβυσγες- 
οπ ψῆὶοῆ ψουἹὰ οἷοθε τῆς Μεβδίδηϊς 
Ετα. ΤΠὶβ ννᾶβ ἴο ὃς [οϊ]οννεά ὉῪ ἃ πεν 
Βεάνδη δηά ἃ πον εαγτῖῃ. [Ι͂η τῆς ὌἼβομδῖ- 
οἱοχίοα! ἀενεϊορπιεπὶ νν δίς ἢ ἰοοῖκ ρίδςς 
ἄυτιηρ τῇς ἢγαὶ οεπὶ Β.ο. Ῥαγδάϊθε 
οδπης ἴο ὃε τερατγάεα 25 (ἢε Δροάς οἵ τδς 
τί ρίεουβ ἀπά εἷεςὶ ἱπ λη ἱπίεγπεάίδια 
δβίαϊε ; ἰγοπὶ ἴπεγε ΠΥ 1] ρᾶ88 το τῆς 
Μεεδίδηϊς Κίπράοπι, δηὰ τῇςεη, ῆες τἢς 
βπδὶ Ἰυάρτηεης τπῈῪ Ἔπίοσ μεάνεη ἀπὲ 
οἴεται 11ὰὸ. [π οὖγ Ἐρίβεϊῖς τἤετε δῖα 
δοπῖε τοβεςιίοπβ οἵ ἴπεβε νδγίουβ ζοποςρ- 
τίοπβ δηὰ δεϊϊεΐβ, θὰϊ τπεν πᾶνε δπιεγεὰᾶ 
ἱπίο ἃ βίτωρῖες ἀπά πιογὰ δρίγίτπδὶ ρἤδδβο.. 
Τῆδι τς τείεγεπος ἴῃ τς νεῖδε δείογε υ8 
ἰ8 ἴο 1π6ὸ Μεββίδπὶς Κίηάοπι βεεπιβ ἰπ- 
ἀυδίταδ!ε Ὀοϊ οα δοςουπὶ οὗ ἴδε πηεπιίοα 
οἱ τῆς “Ἰμογά |εβϑὺ8 ΟὨγίδι " (Μεβείδῃ) 
νὴ Ὠϊο ἢ τπεὲ δβεςτίοη ορεῃβ, βμονίης 
ται τῃε τπουρῆς οὗ οὖγ 1 οτά ννᾶ8 ἰπ τῇς 
τηϊηὰ οὗ τῆς νντίϊες, ἀπά Ὀεοδυδβε οἵ 1Π6 
τηεπιίοη οὗ τῆς “ Κιηράοπι,᾽"" ἀπὰ αἷβδο οἱ 
δοςουπὶ οἵ τῆς ἀϊγεοῖ πηδητίοη οὗ ἴῃς σοτὰ- 
ἱῃρ οὗ ἰῃε Μεβείδῃ δ8 ρα, ἰαῖες οἡ ἴῃ 
ν. 7. Απὰ 1 τἢϊ8 ἰδ δο ἴδῃ ψγῈ ΠΊΑΥ 
ῬεΙΠΔρΡΒ δες ἰη {δε '᾿νογάβ ὁ θεὸς ἐξελέξατο. 
ἃ τείεσεπος ἴο ΟὨγίβι. 

γει. 6. ἠτιμάσατε: ΟΛ, τδουρῃ 
ἰῃ δὴ ἜΠΡΙΟΙΣ ἀβείςαι ἐρήπεςθοῖ; 5:1. 
χ. 23, οὐ δίκαιον ἀτιμάσαι πτωχὸν συνε- 
τόν (δίκαιον ἰ6 ἀρϑεηὶ ἰῃ ἴῃς Ἡεῦτεν) ; 
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Τ᾽ καταδυναστεύουσιν ὑμῶν,; καὶ αὐτοὶ 3 "ἕλκουσιν ὑμᾶς εἰς 'κριτήρια ; τ Υν!εά. !. 

Ἴ. οὐκ 5 αὐτοὶ " βλασφημοῦσιν τὸ καλὸν " ὄνομα τὸ ἐπικληθὲν 4. ἐφ᾽ 5 ἀκιε χνὶ. 
Ὶ 

χἱΪ;. “ο, χνὶϊ. 6, χνἱϊΐ, τσ. 
Η ἸΧῚΝ το; Μαὶ. ἱ. 11. 

λυμας ΜΊΑ, 19, 20, 65, Τί. 

8 και Α, ς, 13, ϑυτῆκ, Αεἴδ. 

τῆς ἘΝ. “ ἀϊδῃοπουτεά " δοσυγαίεῖν γερσα- 
δεπῖβ ἴα Οτεεκ, δυὲ [86 εαυϊναϊεηΐς 
Ἡεῦτενν ψογὰ νουἹὰ δε δεῖϊες τεπὰεσγεὰ 
“ ἀςδρίβεὰ " νὨϊοἢ ἰ8β ψηδὶ τῆς ΑΟΝ. Π48. 
“Ῥιβῃοπουγίηρ " ψουἹὰ πρὶν τπε νυ ἢ- 
ΒοΙδιηε οἵ ἃ τίρδι, “ ἀεβριβίηρ " ψουϊά 
δε ταῖῃες (πε σοπίεπιρι δοοογάβά ἴο τῆς 
ΤΊΔῚ δεοαυβε ἢ ΨΑΒ ροοῦ. Τἤετα οδη 
δε {|| ἀουδὲ ἐπδὲ ἰξ 15 ἴῆε ἔοσπιεσ Ὡς ἢ 
18 ἱπιεπἄεά πεογο, Ὀυϊ ἰῃς ἰάδΆ οὗ (ἢε Ἰαϊέεσ 
τηυδὲ αἰδὸ ἴανε Ῥεεῃ ρῥγεβεηϊ.--οὐχ οἱ 
πλούσιοι καταδνυναστεύουσιν 
ὑμῶν : {δὲ τίοἢ πεζαὶ ῬσοῦὈΪῪ τεΐεσ ἴὸ 
νεδ ἣν 1 Ἔν, Ἐπουρἢ ἰἰ ἄοεβ ποῖ ἕο!ονν 
τπδὲ “τπετα οου]ὰ ἢανε Ῥεεη πὸ αυεδιίίοη 
οἵ γἱελ Ἴδιος 1{ι8ὲ οἷν δηά τε τείαρὶε 
μΒιαά (4116 (Κπον]ηρ), ἔος ἐπε Ἐρίδβεϊε 
νν8 δά ἀγεββεὰ ἴο ]εννβ οὗ ἔπε Ὀϊἰβρεσζδίοῃ, 
τῆς Ὀυ]κ οὗ ψψνῇοπὶ ψψεῖς ποῖ αβδοιθά, 8 
ἔα 8 ᾿πεὶγ ννοσ]άϊγ Ὀεϊοηρὶπρβ ψεγε οοη- 
ςεγηςά, Ὁν ἴῃς ἘΔ]1] οὗ Ϊεγυβαΐεπι. Οἡ 
τῆς οἵδες παπᾶ, τπεῈ ροββί ὉΠ} οὗ ἴῃς 
τεΐεσεηςε δεϊηρ ἴο τί οἢ 1 ενν58- ΟΠ τ βύδηβ, 
ΟΥ Οδηῖ]6- ΟἸ σι βεδηβ, σαπποὲ ὃ6 ἀϊδ8- 
τηϊβϑεᾶ οὔ. αηά, ἔογ ου ἴδ ΒΒ τιρεοπ οἵ 
ἃ ἰαῖε ἄδιε ἴογ (πε Ἐρίβεϊαε ἴξ 15. πῆοσε 
ἩΚοΙ͂ν ἐπὶ τἴπε56 ψουά θὲ τπιεαπὶ. Τῆς 
ντίτεσ 8 ἱαχίηρ ἢϊ8 ἤδάγογβ Ὀοϊῃ 8 ὈδΔὰ 
τπεδϊπηεηΐϊ δοοογάεα ἰο ἴδε ροοσ, 88 ννεὶ] 
88 Ὀυ ΒΔ ΠΥ ἢ τερασγὰ ἰὸ τῃς τίς, 
Τῆς νοτὰ κα . ΟΠΪΥ Οσουτβ οὔςα 
εἰβενῆεσε ἴῃ τἴδ6 ΝΙΤ., Αςἰβ χ 38, . ... 
πάντας τοὺς καταδυναστενυομένους ὑπὸ 
τοῦ διαβόλου; ὃδυὲὶ [Αἰ ΤΥ “τεαυεηῖν ἱπ 
τῆς ϑεριυδρίηῖ, “ἢν Απι. νἱϊ!, 4; ΝΜ 1βά. 
ἷϊ. 1ο, χῦ. 14. Ὥς δοουεξαῖῖνα ὑμᾶς, 
ὙΠΟ 15 ἴδε τεδάϊηρ οὗ 4) 4, εἰἴς,, 18 ἴῃ 
δοοογάδηοςς σὴ πε τεαυεηῖ ὑϑαρε οὗ 
ἴῆς ϑεριυαρίπι, νβεῖε καταδυν. οἴεη 
ἴακεβ δῇ δοουβαῖϊνε ἰπβίεδά οὗ ἔπε ρεηΐ- 
εἰνε.--αὐτοὶ: “Ἴδε ργοπουη α! 18 
υϑεά ἴῃ (ἢ ποπιίηδῖϊννα, ποῖ ΟὨΪΥ ἢ τΠ6 
πιεαηίηρ " 8εἶζ᾿ ὑνἤεη διἰίδομεᾶ ἴο ἃ βυὺ- 
Ἰεςῖ, 48 ἱπ οἸαββὶςδὶ ατεοῖς, θυ 4180 ἤθη 
1861 βἰδηάδϊηρ ἔοσ τῆς βιιδ)εςξ, τνἱτἢ ἃ 1ε88 
διθουηξ οὗ εἐπηρῃδϑίβ, Ὡς νὰ τηΐρδὶ 
τοηάθσ “Ὡς ἴοσ δὶβ ραγῖ, οὐ "Ϊϊ ψᾶβ ἢς 
Ψ ΠΟ; 88 ἴῃ ἴῃς πεχί οἴδιβε ; ἰΐ 18 ἀϊβρυξεά 
νῃεῖδες ἰὲ ἄοεβ ἠοῖ ἴῃ βοπὶς ἽἿδ8ε8 ἴοβα 
[5 επηρῃδιϊς ἔογος δ ορεῖθεσ, 45 ἴω Τὰ κα 
ΧΙΧ. 2, χχίν. 31." (Μαγοῦ). ἕλκουσιν: 
8εε Μαῖϊ. χ. 7, 8. Ο' Αςῖβ χνί. 10, 

ὉΣΎίΩ), νἱο τ; σ Ῥεῖ, ἰν. χ4; ᾧ,. Αςἴδ χἰϊδ, 45. 
ι ἀξ Υἱτἱ. 

ν Αείδ χν. 17; 

3 αντοι και ς. 

4 «πικεκληθεν (]. 

«ὦν. ἐπιλαβόμενοι τὸν Παῦλον καὶ τὸν 
Σίλαν εἵλκυσαν εἰς τὴν ἀγορὰν ἐπὶ τοὺς 
ἄρχοντας.--κριτήρια: ΟΥ τ Οοτ. νὶ.2, 
4, εἰἴπεσ Ἰονυίδα (σ΄. ’ἰὰε Ρεβμιξιδ τεηδεσίησ 

ΝΟΥ ΓΛ) ετἰδυπαῖβ οσ ΘἽπεῖ]ε οπεβ. 
νει. 5η. βλασφημοῦσιν: ἔος ἴῃς 

ἴοτοας οὗ ἴτὴε ψογὰ οὐ. 8:τγ. {|. χ6, ὡς 
βλάσφημος ὁ ἐγκαταλιπὼν (τῇς Οτεεῖκ 
15 ςεγίδι νυ ψτοηρ πέτα, πε Ηδεῦσεν πᾶ8 

ΓΤ. “δε (παι ἀεβρίβει ἢ" πατέρα. 
Ω. Ἀοπι. 11. 24, τὸ ὄνομα τοῦ θεοῦ δι’ 
ὑμᾶς βλασφημεῖται ἐν τοῖς ἔθνεσιν (154. 
111. 5); ἴ[ἢε νοχσά ἱπ τῆς Ν.Τ' 18 δοπηείσηἜβ 
ξδῃετγαὶ ἰπ [18 Δρρ]οδιίοη, οὗ εν]] βρεακίηρ 
ἢ τεραγά ἴο τηεη (Ἰη ἴδε 4ος. ο7 Ρεΐεν 
ἴδε ρῆτγαβε, οἱ βλασφημοῦντες τὴν ὁδὸν 
τῆς δικαιοσύνης οζουτδ νος, 7, 13); δὲ 
οἵδε {ἰπιε8, βρεοϊ ἤσδ!!ν νυ Ἐἢ τεΐεγεηςς το 
Οοά οἐ οὖς [ οτά.--τὸ καλὸν ὄνομα 
τὸ ἐπικληθὲν ἐφ᾽ ὑμᾶς: {δὲ πα» 
Βεσα (εβρεοίδιν ἴῃ νίονν οἱ καλόν) πγιιδὲ Ὀ6 
“7εβι8᾽" (Βανουι), ἔοσ δε 1εννβ ννουά ποῖ 
θὲ ΠΠ|καὶγ το ἢανε Ὁ] αβρῃεπιθά ἔπε πᾶπὶε οὗ 
“ΟΠ τίδε" (Μεββί4}) ; ἰὴ Αςβ ἵν. 10-12 ἱξ 18 
Δἰβοῖμε πᾶπεοῦ "7 εβι8,᾿σοποεγηῖηρ ΨὨοἢ 
8:. Ρεΐεσ βαυβ: Νεῤέλεν ἐς ἐμεγε απ» οὐδεν 
παριὲ μπᾶεν ἀξαυέη, ἐμαί ἐς ρίυεμ ἀπιοη δ᾽ 
μη, τοπεγεῖν τοῦ ηεμϑδέ δό «αυφξά. τὸ ἐπικλ. 
ἐφ. ὑμ. ἴ5 4 Ηεργαίβπι, ἰπ Απὶ. ἰχ. 12 ψγὲ 

μανο: ὨΓΤΙῳ) ὙΔῸΣ ΜΡ) ὝΣΝ» 
ΜΒίοῆ τῇς ΚΕΝ. τεπάεγβ (ἰποοσγεςι]γ) : 
“ἜΜ ΏΪΟΒ ἃγα οα]εὰ ὈῪ τὴν πδης," ἴξ 
Βδουὰ θὲ: “Ονεγ ΨΏΟΠΙ ΠῚΥ πᾶπια ννᾶ8 
οΔ]1εἀ,᾿ 458 τεπάεγεά ὃν πε ϑεριυδρίηξ, 
ἐχοδριίην ἴμαὶ 1 τερεδίῖβ ἰΐβε] 7 ὑππεοαβ- 
ΒΔΙΪΥ, ἐφ᾽ οὖς ἐπικέκληται τὸ ὄνομά μον 
ἐπ᾿ αὐτούς. ὙΤῇε Ρεββίμά, ἴοο, ἢδβ, 

ΡΩΝ ΝΟ ΝΛ 50. τδὰὶ δε 
ΕΟΝ. τεπάετίηρ Βεῖς ἰ8 ἰηοοσγεςῖ, που Ρ ἢ 
τῆς πηλῖρίῃ ἢΔ85 “ΨὨϊΟ Ψ848 οδιεᾶ 
ὑροη γου". Τῆς ἰάεα ν Ὡς ἴπε ρῆγαβα 
ΕΧΡΓΘΒΒΕῈΒ ἰ8 ΝΕΙῪ δηοίεηϊ ; ἃ ροββεββίοῃ 
88 Κποννῃ ὉΥ ἴῃε πᾶὴῆε οὗ ἔπε Ροϑ- 
ΒΕ5801 (οτί σία] αἰνναγβ ἃ βοά), [818 
ν»Ὰ8Β ἴῃς πᾶπὶεὲ ΨψὨϊοἢ ὑν88 ρχοπουπηοθὰ 
ΟνΕΙ, ΟΥ Τοηςοτηίηρ, ἴῃς ἰαπᾶ; ἰπ ἴῃς 
ΒΑΠῚΘ ΨΨΑΥ, ἃ βἷανε "νὰ κποννῃ ὑπάες τῆς 
πάτα οὗ δῖβ πγδϑῖεσ, ἰἃ 88 ἴῆε πᾶπὶς 
υηάες ννῆοβε ργοϊεοϊίοη ἢε βιοοά. Απά 
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τ Μαῖ ααὶ, ὑμᾶς; 8. εἰ μέντοι νόμον τελεῖτε ἥ βασιλικὸν ' κατὰ τὴν " γραφήν" 

χ οἱ, ὶϊ. 43. 
Υ-Υ Ουοιοὰ 

ποῖα ἴμεν. σὶχ. :8; ο'. οι. χἰϊὶ, ο.. 

αἰ δι: ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν," καλῶς ποιεῖτε. 

βρως 9. εἰ δὲ "προσωπολημπτεῖτε,) ἁμαρτίαν ἐργάζεσθε, ἐλεγχόμενοι ὑπὸ 

ς« Ὅεαι. ἱ. 17. 

1 βασιλικον τελειτε Ο, ϑγτδκ; τον βασ. Ρ. 
3. σαντὸν Β; ως! ἐᾶντον 4, 25, 28, 31, 36, ΤῊΪ. ; ὡς ἐαντονς ἃ. 
5Ξ,ληπτειτε ΚΕΡ. 

80 αἷδο ἀϊετεηι ρεορίεβ ψεζε γαηρεὰ 
υπάες πε πᾶτηεβ οὗ βρεςίδὶ ροάβ; [818 
υδλρε 'νᾶ8 ἴῃς ϑᾶσης ἃτήοης ἴπε [8γδο] 1τε8, 
Ψ8ο βίοοά υπάες ἴῃς ρῥτγοϊεςιίοη οὗ ΄δῆννε 
--ἰἂε παπιε δηὰ ἴδε Ῥεᾶγεγννεζε οὗ σουγϑε 
ποὶ ἀϊβετοπιϊαιεὰ. ΤΉΪ8, ἴοο, ἰ8 ἴπ6 τπηεδη- 
ἱπῷ Ὠετε; ἰξ ἄοεβ ποῖ τηδδῃ ἴῃε πᾶγης 
τρδῖ ἴμεν Ὀοτε, οἵ νεζε οδ]εά ὃγ, Ὀχὲ ἴῃς 
πᾶτης υηᾶετ ννῆοϑβε ργοϊεοϊίοη ἴμεν βίοοά, 
δηὰ τὸ ψὩϊοἢ ἴδεν Ὀεϊοπρεά. Ῥδγαδ!]εὶ ἴο 
ἰς ννὰ8 ἴῃς τηλεκίηρ οὗὨ οδιεε ἴο ἀεποῖς 
οὐ Πειβῃὶρ. (ϑες, ἴῃ τεΐεγεηοα ἴο ννῃδῖ 
᾽48 Ὀεεη βαϊὰ, Ὠευΐϊ. χχνιϊ. το; 2 ϑᾶζῃ. 
χίϊ. 28 ; [6τ. νἱΐ. το). [πῆς ραββᾶρε Ῥε- 
ίοτε 8 ἴπεγε 8 Ὡοΐ "δοδοσαγὲΐν ΔῺΥ τοῖεγ- 
εῃος ἴο Βαριβ8πι, [Ὡου ἢ ἰδ 15 Ἔχε Υ 
τοῦδρὶς τῆδιὶ τῆϊβ ἰ8Β 8ο; Μδᾶυοσ αυοῖεβ 
ἐγῃλδβ, ϑένε, ἰχ. 6, πρὶν φορέσαι τὸν 

ἄνθρωπον τὸ ὄνομα τοὺ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ 
γεκρός ἐστιν" ὅταν δὲ λάβῃ τὴν σφραγ- 
ἴδα (Ὀαρεΐ8πι)) ἀποτίθεται τὴν νέκρωσιν 
καὶ. ἀναλαμβάνει τὴν ζωήν. Ἐεβοῖ (οῤ 
εἷξ. Ρ. 193) φυοῖεβ ἃ ΝΕ ἱπιεγεβιηρ Ρ488- 
δε (τοῦ Αραϊπδηρείυβ, σμᾶρ. 73, ἱπ 
ὈαοΝ οὐμαρ χύνω ὁρρὺς ἣν ... αὶ εἰπὼν 

ι νομά μον ἐπικέκληται ἐφ᾽ ὑμᾶς, 
καὶ ὑμεῖς ἐστὲ ναὸς τῆς δεότητός ἕ 
[πη τῆς ρδββαρε Ὀείοτε 08, πε οπγὶββίοῃ 
οἵ 811 τιδπίοη οὗ [πε παπλε, νος τνουϊά 
δανε σοπῖα ἰῇ ΨΕΓΥ Ὠδίυγα!γ, Ὀεῖγανβ 
7εν 8} ὑδᾶρε; 45 Ταγῖΐος συν τείσαιες 
(Ρίγᾳε Αδοίδ., Ρ. 66) : “Α ἐξεϊϊπρ οὗ 
τενοζεπος ἰεδάβ ἴῃς ]ενν ἴο ἀνοὶά, 8 ἔδσ 
85 1016, 411 πχεπίοη οὗ ἴῆε ΝΑπι68 οἵ 
αοά, Τηΐβ ἐδεϊηρ ἰ5 τηαηἰξεβιεὰ.... ἴῃ 
τοῖς ροβί-οδποηΐοδὶ [Ππεγαῖυσα, ανθη νυ Ὦἢ 
τερατὰ ἴο 688 βδοτεᾶ, δηά ποῖ ἱποοω- 
τηυπίοδδ!ε Ὠϊνίης πᾶπιε8. [}ἢ ἴπμε Ταϊπγυὰ 
δηὰ Μιάγαβῃ. δηὰ (ν ἢ τῇς ἐχοθριίοη οὗ 
τὰς Ῥίᾶγεσ Βοοκβ) 'ῃ ἴδε ΒΑθΡίηϊς νντίϊ- 
ἰπρ8 βεπεγδιῖν, ἰς 18 ἴδε συδίοπι ἴο δυδβίδίῃ 
ποπὶ υβίηρ, ἴῃς ΒΙΡΙΙοα] πᾶπιεβ οὗ αοά, 
ἐχοοῤπρ ἐπ οὐέαξίοης ὕγονι ἐλ Βέδίε; 
δΔηά ἀνε Ψψἤεη Εἰολένε ἰδ Πεοαββασιν 
δγουσῶε ἰη, ἰε ἰ8 οἴξεῃ ἱπιεπεμδιν πλὶβ- 
βρεῖῖ... .᾿" [ΙΕ βδοι!ά θὲ ποιεά τδαῖ (18 
δ τῶβ86 ΟΠΪΥ οοουζβ οηςς εἰδεννῆετγε ἱπ ἐπα 

.Τ., δπὰ τῆοτα ἰπ ἃ αυοϊλίοη ἴτοσῃ τῃς 
Ο.Τ,, ᾳυοιεά Ὁγ 81, Δ4π|6ὲ5 ἰῃ Αοίβ χν. 
17. 

νει. 8. μέντοι : “ πενετίβεϊεβε "ἡ; 
ἔπεῖε ἰδ ἃ ἀυϊνΥ ἀϊ6 ἴο 411 τηδη, Ἄἐνεὴ ἰΒς 
τὶ ἢ ἅτε ἴο ὃς τερατδὰ δ8 “" πεὶρβδουτα," 
ἴον ἴῃς ρσεςερὶ οἵ ἴῃς 1νν, “ Τοῦ 5Ξ8δ!ες 
Ἰονε ΤΏΥ πεϊρῃδους 848 ἴῆγβο" (1μεν. χῖχ. 
18), ΔΡΡΙ1ε8 ἴο 411 τηεη.--νόμον βασι- 
λικόν: “ὝΠεΙε ἰδ πο ἀϊθῆσυν ἴπ τδς 
Δπδείῃτουβ νόμος Ὀεϊηρ υδοὰ (45 δεῖονν, ἴν. 
11) ἕοσ ἴῃς ἴδνν οἵ ΟὨσβὶ οἵ οὗ Μοβεβ οὰ 
ἴδε βάᾶπιε ρείποῖρ!ε ἴμαὶ βασιλεύς οουἹὰ θὲ 
υϑεὰ ἰος ἴῃς Κίηρ οἵ Ρεγβῖα, υῖ ἴδε δάάϊ- 
ὕοη οὗ δῃ ἀπαγίῆσοιιβ ερίτμεὶ βῃου! ἃ ἤοῖ 
δᾶνα ὕεδη ραβϑεᾶ ονοσ νους οοτητηοπξ, 
88 ἰξ δλ8 ὕδεη ΌΥ ἴῃς οὐϊξοτβ ψεπεγα ν᾿" 
(Μαγοῦ). Τδε τεΐεγεμος [8 ἴο ἴῃς Τογαΐ, 
88 ἰ8 οὈνίουδ ἔτοπι (8 αὐυοίδιίοη ἴτοτα 
[μεν. χίχ. 18, ἀπά τπεγείοσε βασιλικόν .---ἰ 
τοῖβ ννὰβ ἴῃς οτίρίηδ] τεδάϊηρ---τυδὶ τεΐες 
το αοἄ, ποῖ (ἢ τῇς ἤγβὶ ἱπβίδποε) ἴὸ 
Ομ γίβι ; τὰς Ῥεβῃϊιᾶ τελάβ : “τῆς ἰδνν οὗ 
ποι πρός χεῖτε : ἰῃ Ἔρδις ἐν 27 ψε 

νὸ ἴῃς ρῆγδβε νόμον ἴτε.--τὴν 
γραφήν: οὐ. τ Οοτ. χν. 3 κατὰ τὰς 
γραφάς. Οη ἃ ρᾶργτιυβ δεϊοηρίηρ ἴο πα 
θερίπηΐηρ οὗ τλςε ΟΠ γί βιίδη εγὰ, ἴμε ρῆγδβε 
κατὰ τὴν γραφήν ἰ5 υβεὰ ἴῃ ἃ ἰεραὶ Ξεῃδε 
ἴῃ τείεσεηος ἴο ἃ σοπιίτδοῖ, ἐ ἐ., δορεείλὲπρ' 
ἐλκαὶ ἐς διπαΐηρ (Πεἰβδιηαπη, Νεμε Βἰδεϊςί., 
Ῥ. 78. ὙΒεὴ υδοὰ ἴῃ τείεσεηος ἴο πα 
Τοναΐ, 88 Ἀετγα, ἰξ ννὰβ οὗ ραγςυϊασ εἰσηὶ- 
ἤσδποε ἴο [εν ἡνῆο, 248 ἴῆς “ρεορῖὶε οὗ 
αοά" ψεῖς Ὀουηά ὃΥ ἴπε Οονεηδηῖ.--- 
καλῶς ποιεῖτε: ΟΥ̓, Αςἴβ χν. 29; 2 
Ῥεῖ. ἱ. 19. 

ψετ. 9. προσωπολημπτεῖτε: 
8εὲ ποῖε οἡ ἰϊ. χ; ἴῆς 'νογὰ ἄοεβϑ ῃοΐ ὁσοὺγ 
εἰβεννπεσε ἰπ ἴῃς Ν.Τ. ποσ ἰπ ἴδε ϑερίυ- 
αξίης; οὗ. κεν. χίχ. τς; Ὠσυϊ. χνΐ. 19.--- 
ἁμαρτίαν ἐργάζεσθε: ἴδε δίγεπι 
οἱ ἴῃς ἐχργεββίοη ἰ8 ἱπιθηάδεᾶ ἴο σεσηιπᾶ 
8Β΄ὶ8 Ὠεξάγεῖβ (πδὲ ἴτ ἴδ νυν], ςοπεοίουδ 
βίῃ οὐ νῃοἢ ἴμεν ΜΠ] 6 σαν, ἢ πὲ 
δᾶνα 118 τεβρεοῖ ἴοσ βεσζβοῃβ ου δοοουπὲ 
οὗ τῃεῖς εδῖῖῃ. [τ 185 ψΜγεἾ] τὸ Ὀεᾶσ ἱπ 
ταϊπ τμδὲ ἴῃε οοποεριίοη οἵ βίῃ ἀπιοηρ ἴῃ 
7ενβ ν88 ποῖ 80 ἄξερ δ8 ἰξ Ῥεςδπιε ἰῃ {πε 
ρῶς οὗ ΟΠ γίβείδη τεδοπίηρ.--ἐ λεγχόμ- 
ενοι: ἐ.4., ὉΥ τῆς ψογὰβ ἴπ ἴμεν. χίχ. 15., 
μὴ θαυμάσῃς πρόσωπον δυνάστον.--- 
παραβάται: ἴδε νεῖῦ παραβαίνω 
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τοῦ νόμου ὡς παραβάται. 
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10. ὅστις; γὰρζ ὅλον τὸν νόμον τηρήσῃ, « [ἰϊϊ. 4; α 

“ πταίσῃ " δὲ ἐν " ἑνί, γέγονεν πάντων " ἔνοχος. 11. ὁ γὰρ εἰπών δ" 
ἀϑμὴ μοιχεύσῃς;,7 εἶπεν καὶ: μὴ φονεύσῃ ς δ’ εἰ δὲ οὐ ϑμοι- ἢ 1. 
χεύεις, φονεύεις ὃ δέ, γέγονας ῦ παραβάτης 10 νόμου. 

Ῥεῖ. ἰ.το; 
υάς 24. 
δίΐν, 

ς Μαζγῖ εἰ. 
12. οὕτως 20; θεὶ. 

λαλεῖτε καὶ οὕτως ποιεῖτε ὡς διὰ νόμου " ἐλευθερίας μέλλοντες κρίνε- “ἃ Ὀποιοά 
ΤΟΙ. 

τ ουἱ 2. 3 Αὐΐεπι ΝυΐΕ. 

Ἐχοά. χχ. 
13ν.14:; ᾧ". Ὠευξ. ν. “7, 18. οἱ, 25. 

8 τηρησει ΚΡ; πληρωσει Α, α, ες, 63, 69, ϑγτδῖ; πληρωσας τηρησει 13; τελεσει 
66, 73. 

4πταισει ΚΙΙΡ. 

Ἴ μοιχεύσεις ἵ,. 

ϑεγενον ΑΒ. 

δειπας Α. 

10 «ποστατῆς Α. 

Φιεοίβεὶν ὄχργεββεβ ἴῆς Ηδῦτεν Ἢ 
4“ἴο οὔἴοδ8 ονοσ "; οὐ. Εοῃι. ἰΐ. 25, 27; 
Δ]. ἰϊ, σϑ; Ηεῦ. 11. 2, ἰχ. 15, δπὰ βες 
Μαῖξ, χν. 2, 3. ΤῸ οἵοββ ονεζ ἴδε Ἰΐης 
ΨΠΙΟἢ πιαγῖκβ τπῈ “ ΨΆΥ" 18 [Ο Ῥεσοτ)8 ἃ 
τδηβζτεββοσ. 

γεσ. το. τηρήσῃ: τηρεῖν 6 υβεά 
δετα Ὑ] ἢ ἃ ἔοσος Δεεοίκεῖν, οοτγεβροηάϊηρ 

40 τῆς Ηεῦτεν Ἐρι ΜΏδη υδεά ἰπ τε- 
ἔετεποα ἴο (Βε [,νν, οἵ 4 βίδίυϊε, {πὲ 
ΒΑΡ ΔΙ, εἴς. ; τῆς ἰάδα 8 ἐμαὶ οἵ φυδτγά- 
ἥπρ βοπηειπίηρ ἀρδίπϑε νἱοϊδιίοη.---π τ α- 
έσῃ δὲ ἐν ἑνί: πταίειν -- τῆς Ἡεῦτενν 

ἰρυῆα, “10. βῖυηθ]ε ονεσ᾽" βοπιοιπίηρ ; 
6 Ρίοἴαγα ἰδ τπαὶ οα παραβάτης δβιιπι- 

ὉΠ ρ ονες ἴῃς Ῥογάεσ νῃϊοῃ τηᾶγκβ ἴδ ς 
ΨΆΥ; οἷ. τῇς οἶὔευεεά εχργαβδίοη ἰῇ 
7εν ῖβἢ τί εἶπ ρβ οὗ τιδκίηρ ἃ “" Ββεάρε" οσ 
“ἔδησε δζουπά (ἢε Τογαΐ, 4.ρ., Ρίγᾳε 
Ανϑοίκ., ἴ. τ. ΜΙᾺ τῆς νεῦϑε Ὀείοτε 8 
ο΄. 51:. χχχυῖ 12,.. .. ὃν ἂν ἐπιγνῷ 
συντηροῦντα ἐντολάς... καὶ ἐὰν πτα- 
σῃς συναλγήσει σοι, Δηὰ νεῖ. 15 καὶ 
ἐπὶ πᾶσι τούτοις δεήθητι Ὑψίστον ἵνα 
εὐθύνῃ ἐν ἀληθείᾳ τὴν ὁδόν σον.--ἐν 
ἑνί: υδεὰ ἰῃ ἃ ργερῃδηΐ βεῆβα, "ἰῇ οπα 
τηλίίεσ "" οὐ “ἰῇ ΔΩΥ βίηρίε ροίηϊ".--- 
γέγονεν πάντων ἔνοχος: ΥΝΥΒΪ ΕΣ 
ἔδεσε ἀγα ἃ οοσίδίη ἢυστρεσ οὗ ραββαρεβ ἰῃ 
ἘΔΌΡΙ πο] νυτίεἰπρ8 νυ ἢ ἀγα ἴπ ἄρτεα- 
ἀηθηΐ ΨῈΒ τηϊδ τοδοβίηρ (4... Βεριξάδαν 
Ἀαϑδῦ., ἰχ. οὐ ΝΏπ,. ν. 14; δλαδδαίδ, γοδ; 
Ῥεείκία, 5οα; Ἡοναΐοίἧ, 8δ; ηαυοιδά ὈΥ 
Μαγοῦ), ἵπετε οᾶπ Ὀ6 πὸ ἄουδιε τπδὶ (ἢς 
Ῥιεάοτηϊπδηὶ τεδοδίπρ τνᾶ5 ἰῃ δοοογάδποας 
ἢ 16 ράββαρε αυοϊεά ὉΥ ΤΑγίοσ (πῃ 
Μάδγοσ, οῤ. οἷέ., Ὁ. 8090) τοπι δλωρμοίᾳ 
Ἀαδὸ. χχν. επὰ; “""ἼὙΒε ϑαῦραϊῃ νεῖ δ 
δραϊπδὶ 411 τῆς ρῥγεσερῖβ᾽᾿ ; 48 Ταγίος 
Ἔοεβ Οὔ ἴο 88Υ: “1 {πεν κερί ἰξ, ἴδεν 
Μγαγα ἴο δε τεοκοηδά 28 μανίην ἄοης 8]} ; 
ἀξ 1πεν ργοίδηδά ἰξ, 85 βανιὴρ ὕσοίκεῃ 811", 

5-5 Τσδηβρ. Ὁ, 69, ϑγτῆκ, Απῃ., ΤῊΙ. 

8:- ὙΤΆΏΒΡ. 15, 70, Αστὰ. ; «σεῖς Κ, ΤΕΙ. ; «σης ΚΡ. 

Ἐδβῃὶ ἰεᾶοθεβ ἴπε βαπὶς ργίποὶρὶς. ΤῊΪΐβ 
ἰ8 υϊϊς ἴῃ δοσογάδπος υντῇ τῆς εν 88 
τεδοπίηρ τεραζάϊηρ τῇς δοουτηυϊδείοη οὗ 

ΝᾺ) (“ ςοπηπηδη ἀπηεηΐδ,᾽" ἐ.6.,) οὔθεσν- 
βλλὴς ἴῃε 1.δν}; ἃ πιᾶη Ψ88 τερασγάδά 
85 “τ ρμιεουδ᾽" οἵ “ εν" δοοογάϊπρ ἴὸ 

πε τεϊδεῖνε πυπιρεσ οἵ οἵ ενἱὶ! 
ἀεεάβ Ἰαϊά το δ15 μραβοιδ ΒᾺ 1 τοῖς: ΜΕΓΟ 
Βαϊαποεὰ δραϊηϑβὲ ἴτε Ὀαά; δοοογάϊπρ 88 ἴο 
νΒίοἢ οὗ ἴδε νο ρτγεροπάεγαϊεά, 8βο ννῶβ 
ἴδε πιδη σεοκοηςά 85 δπιοηρ ἴδε τἰρῃίθουβ 
οὐ ἴδε νοκεά (βεε πε τυγίτεγ᾽ 8 ἀγίῖοὶε ἰῃ 
τῆς ΕχῤοΞίίον, ΑΡτΊϊ, τοοϑ, “ Τῆς Ῥαγδῦϊς 
οὗ τε 1μαθουτεῖβ ἰπ ἴπε Ψιπεγατγά᾽".--- 
πάντων ἰδ εηυϊναϊεηξ ἴο 411 86 ργεσερίβ 
οἵ ἰὰε Τογαῖ. Ἐὸοτ ἔνοχος ε΄. Μαῖίι. χχνί. 
66; σ ὍΟου. χὶ. 27; Οἱ. ἰἰϊ. σο ; 866 4180 
Ῥευξ, χχνῖϊ. 26, αῃ ἃ Εςβοῇ, οῤ. εξ.» Ρ. 47. 

Ψψεῖ. τσ. μὴ μοιχεύσῃ ς» εἴς.: ἔος 
δε ὁτάες ο τῆς βενθηδι ςοτησηδηἀτηεηξ 
τεςεάϊη, 6 βἰχίῃ, τοὺ ἴῃς ϑεριυδρίηι 

ἱἘχοά, Ἔ 13, 14)» Γῇ υκε Ηεταορ 
Εοπι. χὶϊ. 9Ω. γε τη1|8 πιεηείοπ οὗ 
αι ετν δηά τηυγάεσ τορεῖμεν βδῃουὰ Ὀς 
οοτηραγοά 88 9, τὸ οὗ ἴδε Αῤος οὗ Ῥείεγ; 
ἰπ πε ἔοστηδσ βεσίίοη (πε ριυπίβῃιηεης οὗ 
δάἀυ!τεγοῖβ ἰ8 ἀσβογ θεά, ἰῃ ἴμε Ἰδίζοσ τπδὲ 
οὗ τιυγάσγοτβ, ῬνὨϊϊῈ ἴῃ 8 Ια τηδητίοη 18 
τηδάε οἵ ἴδε Ἑμι]άσεη ν Βο ψγεγε ἴῃς νἱεῖπλβ 
οὗ πιυτᾶετ, Ῥοββίθ]ν ἴξ 18 ποίπίπρ' τόσα 
τῆδη ἃ οοἰποίάεποε, θὰ: ἴῃς δος 8 ννογῖῃ 
ἀγαννὶηρ αἰτεπίίοη ἴο τπδὶ 'πὶ τῆς 4ος. οὗ 
Ῥεΐεν (οτ, τῆογε βδγςγ, ἱπ ἴῃς εχίδηξ 
τεπιδίηβ οὗ 18) ἴῃ ριυιηϊβῃτηεης ἰ8 ἀ68- 
οτί θεά οἡἱν οὗ ἴποβε ννῇο πδά θεεη ραν 
οἵ εν!} βρϑδϊκίπρ (Ὁ αβρῃμεπιγ), δα τεγν, 
τηυγάος, δπὰ ἴῃ ψεδ! Υ ν8ο πδά ποῖ μδά 
Ρὶν ὑροὴ ννἱάοννβ δπὰ οσρῇδπβ, ὙΠεβα 
816 ἴῃε β'ηβ Ὡροη ΨὨΙοἢ βρεςῖδὶ βίγεββ 18 
Ἰαϊά 'ἰπ ουὖξγ Ἐρίδιεϊε; οἴμεσ βἰῃ8 σερεῖνε 
οπἷν ἱποίάδητδ] πιεῃείοη. 

νεῖ. 12ὥ. οὕτως λαλεῖτε καὶ 
οὕτως ποιεῖτε: εη οτε τίη οὗ 
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χχὶΐ. 6 οι; 
σθαι. 

ΙΑΚΩΒΟΥ 1. 

13. Γἡ γὰρ] κρίσις ἀνέλεος 5 τῷ μὴ ποιήσαντι ἔλεος ὃ -᾿ 
Ῥιον. χχ!. " κατακαυχᾶται Κ ἔλεος ὃ κρίσεως. 
13; Ξ 
Χχχν. 11; 
Μειι. ν. 
γ, νἱ, 16, 

14. Τί τὸ 5 " ὄφελος, ἀδελφοί μου, ἐὰν πίστιν λέγῃ τις Ἷ ἔχειν" 

χν ϊἱ, 20, 34, 35, Χχν. 45, 46; Μασῖκ χὶ. 26; [κε νἱ. 38, χνὶ. 435; ο΄. οπι.ΐ.3:. καὶ ἱ. 9; ἰλϊ. 1 4.. 
Ὦτον. χν. 32. 

1 Αὐυΐεπηὶ 7. 3 ανιλεωεῖ,, 6, ΟἾγγε., ΤΆ]., τες.» ἤθη τηϊβεγεῦίτυσ, δ΄. ϑέελεον Κι. 

4 κατακανχασθω Α, 13, 27, α, Οορί.; κατακανχατε Β; κατακανχασθε Οἷτα-, 
Ῥεβῇ., ὁ δε ΝΑ, 13, 1 δυίεπι, ΝΌ]ᾳ., α, 3, ὅγτι., Οες. 

δέλεον ΟΚΙ,, Οες. 

Ἴσις λέγη ΑΟ, Ττερπιε. 

τὰς τελοπίπρ οὗ οὖς 1ροτά ἰπ δυςἢ ρϑββαρεβ 
8ἃ8β. Μαῖι. ν. 22, 28, νῆεσε βἰ πίω! ἔδε! ἢ 
δηά {«πουρῆι8 ἅτ τεοκοηθὰ 88 Ἐυδ} 
ψυοκοᾶ ννἸἢ βίηζα! νογάβ δηὰ ἃςίβ, τι ἰβ ἃ 
π||ς ἀϊθῆουε το γεῖ αὐγᾶν ἔγοπὶ ἴδ ἱτω- 
Ριεββίοη ἴπδὶ ἴῃ ἴῃς νεῖϑε δείογε ὰ8 ἴδε 
τεδοπίηρ ἰ8 δοπιενν δῖ ἰπδάσαυδίε ἔτοπι ἴῃ 6 
ΟΒγιβείδλη, τπου ἢ ποῖ 'τοπὶ ἴῃς [εν 8ἢ, 
Ῥοΐπε οὗ νίενν.--διὰ νόμον ἐλευνθ- 
«ρίας: ὅ8εε ἀδονε ἱ. 22, 2ς, δηά οἵ. 
]οδη νἱϊ. 32-36.--μέλλοντες κρίν ε- 
σθαι: «ο΄. νετ. 7, 8, ἀπὰ εβρεοῖδ!ν νεῖ. 
9, ἰδοὺ ὁ κριτὴς πρὸ τῶν θνρῶν ἕστηκεν. 

γεῖς. 13. ἡ γὰρ κρίσις ἀνέλεος, 
εἰς. : ΟΛ Μδῖϊ. ν. 7, νἱΐ, σ᾿, χν!, 28 Ε΄. 
χχν. 41 Η. Εοὶ ἴδε ἴοττπῃ ἀνέλεος δεὲ 
Μάδγοτσ, ἐμ ἰος. Τῆς τἰεδοξβίηρ οοουζβ οἴϊεῃ 
ἴῃ }εννιβῃ νυγιεἴρβ, 6...» δ81τ. χχνῆ. 1, 2) ὁ 
ἐκδικῶν παρὰ Κυρίου εὑρήσει ἐκδίκησιν, 
ἐπὶ τὰς τ ἘΠ βλο δεσγνειαν 

αστηρίσει. ς ἀδίκημα τῷ πλησίον 
σον, καὶ τότε δεηθέντος σον αἱ ἁμαρτίαι 
σον λνυθήσονται. ΤοΞί. οΓ ἐλο Τισεῖυε 
Ῥαϊνίαγοῖς, Ζεῦ. νἱϊῖ, χ-3: “Ηδνςε, ἴπετε- 
ἔοτε, γουσβεῖνεβ 4180, τὴν οἰ] ἄγεπ, Ἴοσῃ- 
Ῥαβδίοῃ ἰονναγάβ ὄἼνέσυ πιδῃ ὙἹ ΠΊΘΓΟΥ, 
τπδι τῆς 1 οτὰ 4180 τῇδυ ἤᾶνε ςοπηραβδίοη 
δηὰ τρείου ὑροη γοι. Βεοᾶυδβε 4180 ἰπ 
τῆς Ι48ὲ ἄδγβ αοά ν"}}] βεπὰ Ηἱΐβ σοπιρδβ- 
βίοῃ οπ ἴδ ελεῖδ, ἀπὰ ψῆεγεβοενες Ἧς 
βπάει Ὀοννεὶβ οἵ τῆεσον ες ἄν! ει ἰπ 
Βίτπη,. Εοσ ἴῃ πε ἄερτες ἱπ Ὡς ἢ ἃ τῆλ 
μαῖῃ ςοπιραββίοῃ ὕροὴ δὶ8 πεϊρῃθουτγβ, ἰπ 
τῆε βᾶπὶε ἄερτεε πδαῖῃ τῆς 1, ογὰ δ'8δο ὑροη 
Βίτα " (Οπαγὶεβ) ; οὔ. αἴ8ο νἱ. “6. δλαῦ- 
δαίκ, τχγὃ: “ Ἧς ψῆο ἴΠ8 ᾿υάρεδβ οἴ οΓ8 
ΜῈ τυ Βίπηδεῖ δὲ Ἰυάρεὰ". 71δι4., 
τοι: “Ηε τηδὲ παῖ πιεῖον οἡ ἢῖ8 
πείρῃθουτβ νν}} τασεῖνα στῆσον ἔΓΟΠῚ 
Βεᾶνεη ; δηὰ ἢς ἴπδὶ παῖ ποῖ πηργοῦ 
οπη Πἰβ πείρῃθδουΓβ νν}}} ποῖ τεοεῖνε τΠΈΤΟΥ 
ἴτοῖὰ ἢεάνεη". ΟἿ αἷβοὸ τἰς [οϊον ῃ 
ἴτοταῃ Ἐρῆγδεπι ϑυτυβ, Οῤῥ.) 1. 305 (40! 
Ὁγ Ἐεβοῆ. οὐ. εξ.» Ῥ. 197) : καὶ μακάριοι 
οἱ ἐλεήσαντες, ὅτι ἐκεῖ ἐλεηθήσονται " 
καὶ οὐαὶ τοῖς μὴ ἐλεήσασιν, ὅτι οὐκ 
ἐλεηθήσονται.--ποιήσαντι: [8 υ86 

4 0π). το ΒΟ), Ασγῃ., Ττερπε; ΝΗ. 

οἵ ποιεῖν ἰ86 σοπητηοη ἴῃ ἴῃς ϑεριυλρίπε 

πὰ ςοττεδροπάβ ἴὸ ἴῃς Ηεῦτεν ΣΟ 
1ξ 18 οἔϊεῃ υϑεά νἢ ὙΘΓΊ (“ Κιπάπεξε ᾿". 
--πκατακανχᾶται: “ {ΠΤ ΡΒ8 ονεσ ̓ ΄.. 

γν. 14-26. Οπ ε᾿ῖβ ϑεςείοῃ δες [ηο- 
ἀυςίοπ ἹΝ., 82. Ὑεῖς ἅγὲ ἃ ἔενν ροϊπιβ 
ψόγῖι ἀγανηρ αἰτεητίοη ἴο, ἰῃ ςοππεςτίος 
νὴ ἢ τῆς δυδ)εςὶ ἰτεδῖεὰ οὗ ἴῃ ἴΠεϑὲ νΈέσεεβ, 
Ῥείοτε ννὰ οοπιε ἴο δαὶ ψἱ τῆς ρᾶξβᾶρε: 
ἴῃ ἀειδ!! : (1) πίστις Πεῖε τπεᾶπβ ποϊδίηρ 
τῆογς ἴπδη δε] εῖ ἴπ ἴπε υπὶὲγ οὐ αοά, ε7-. 
νεῖ. 20 τὰ δαιμόνια πιστεύουσιν . . « ; 
18. 18. ἃ νεσζὺ γεβιἰςϊεά ὑδε οὗ ἴμε ννοσγά, 
οι δοςογάϊπρ το Ηεῦτενν δπὰ Οτσεεὶς 
υϑᾶρε. ΤΏς Ηεῦτεν ΠΣ τοεδῃβ8 
ῬτΙ πΊλεῚΪν “ ΓΑ ἘΠ] δ8,᾿" “8 πε δ8,᾽" 
“ὁ γε ΠΑ ΌΠ 1 τν," δηὰ 18 αϑοά ἴῃ τεΐεσεηοα ἴὸ 
Οοά ᾳυϊα ἃ8 πιο 48 ἴῃ τείεγεωςς ἴο. 
τῆεη. ΤῊ Ϊβ 18 αἴϑο ἴῃς ἔογσος οἵ {πε νεσὺ 

ἸῺΝ ἢ ἰτ ἰ8 ΟἿΪΥ ἱπ τῇς ΗΒ" ΔΙ (δὲ 

τῆς τηεδηϊηρ “ ἴο Ῥεϊίενςε ἰη,᾽ ἴπ (ἢς βεπβεὲ 
οἵ “τὸ ἐγυδι,᾽" αείθβεβυ Τῆς ὑδς οὗ πίστις 
ἰπ ἴῃς ϑεριτυλρίπε νατῖθβ; ΠΊΟΒΕΪΥ ἰξ ςοτ- 

τεβροηάβ ἴὸ ΣἸΟ δυϊ ποὶ ἱπέτε- 
4υςπεν [818 ἰαιῖον ἣν τεηδετοὰ ἀληθεία, 
4.5.,) Ῥεᾶ. ᾿Ιχχχνυ). (Ἰχχχῖχ.) 34, 50, χονὶϊ. 
(χον!11.) 3, ᾿πουρἢ ἴπ φὰς ἢ οἱ ἐδεβε Ἵοᾶβεβ 
Αχια δἀηά Ουϊπία τεπάες πίστις. [π 
8:-. χὶὶ, τό, πίστις 8 ἴτε τεπάετίηρ οὗ ἴδε 

Ηεῦτεν ΤῸΝ (απ, Ψ ἘΠΕ ἴῃ χίν.. 
4. Χὶνὶ. 15. ἴξ (ΟΥΤΙ ἀβ το ΣῪ 
ἴπ δε βθῆβε οὗὨ “σ Δ Ὀ1ΠῈν ". Ἔ ἘΝ 
χχχνυῖὶ. 26 ἰῃς ατεοῖ ἰβ ον ουϑῖν οοττυρῖ, 
πίστις βιληάβ ἴπεῖεὲ ἴοσ ἴε Ηεῦτεν 

Δ (“ εἴογυ "), ψ πίςοῃ ἰβ οἰ εν πόσα 
φοῖτεοῖ,. Βυῖ τῆ6 πιοϑῖ ἱπιεγεβιίηρ Ρδ85- 
δᾶρε οἡ ἴπε βυδ]εοῖ ἰπ 5:1τ. ἔτοπὶ οὖσ 
Ῥζεβεηῖ ροίηϊ οἴ νίεν ἰδ χν. 15: ἐὰν θέλῃς, 
συντηρήσεις » Κ ν ποίη- 
σαι εὐδοκίας ; οἵ νηοῦ τἢς Ἡεῦτενν 

ἰο: ΓΤΙΧΊ ὙΠ ΓΙ ὈΝ 
1: 

ΑΙ ΛΑ ΤΟΣ ΘΝ ὡς ἐε, 
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ἔργα δὲ μὴ 'ἔχῃ; μὴ δύναται ἡ πίστις 1 σῶσαι αὐτόν; 1ς. ἐὰν 3: νι ϑι 
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νἱΐ. 
41; (. 
Χχὶ. 20. 

1 Αἀδά 8οϊα, 7; δἀά εἰπε ορεγίδυβ, 58}. 

3 Αἀά δὲ ΑΟΌΚΙ,, ουγβ8., ΝΌ]ς., τες. 

ςοτητηδηδιηδηΐ, δᾶ ἰτ ἰ8 [δι (ἤ] 6885. ἴο 
ἄο Ηἰβ ροοὰ ρίεδβιισε "; τε ςοπίεχε 
δῆοννβ τῃδὲ 1 ἰδ ἃ αυεδίϊοη πεσε οὗ τ Π᾿Β 
τεθ-ν 1}. Ηετε πίστις ἰδ υϑεὰ ἰῃ ἃ ἀϊ8- 
της Ὠίρπεῖ δεηβε ἴδῃ ἴῃ ἴδε Ῥάδεαβς 
οὗ οὔὖγ Ἐρίβεϊς υπάεσ οοπβίἀεσαϊίοσθ. ἴπ 
80 ἔδσ, τπεγείοσε, 88 πίστις 18 υδεὰ ἰη (ῃς 
τεϑιτςιεᾶ βεῆδε, 88 βοιηει πίη ννδίο ἢ ἀς- 
ΤΩΟΠΒ 88 ὙῈ]1 ἃ8 ΤἼδΠ ῬΟββεββ, 1 18 οἰ δᾶγ 
ἴὰδὲ τῆς βυρ͵εος 18 ἀϊβεγεπε ἴσοι παῖ 
πεαϊεά ὃν 81. Ῥδὰϊ πῃ Εοτηδηβ; δηὰ 
τπεγείοσε ἴῃς σοπιρατγίβοῃ 80 οἰϊζεη πηδάς 
θεῖννεεη ἴδ νοὸ Ἐρίβι]εβ οὐ τπΐβ ροίηϊ 
ἷ8 ποὶ ἃ ῤγοῤος. 92 Τῆι ψὩΙΟἢ μάνα 
πε οσοδδβίοῃ ἔοσ τῆϊβ βεοϊίοῃ 866 Π|8 ἴο 
βανε Ὀδεη ἴδε ἔδοϊ [πδί, ἰπ ἴῃς τηϊπά οὗ 
πε νυτίτεσ, βοῆς οὗ ἴπε εἰν δ σοηνεγίβ 
Βαὰ ροπε ἔτοτῃ οπὲ εχίγεπηε ἴὸ ἃποῖπεσ 
οπ τῆς δυδήεςι οἵ τυογὰσ. ὍΤοὸ πὰς ἢ 
βίγεββ δδά Ἢ Ιαἱὰ ὑροῦ ἴπε εβῆοδου 
οἵ Ψοτκβ ἱπ {πεῖς 1εννῖδῃ Ῥεϊεῖ; ψμθη 
πεν Ὀεοάτηῆα ΟἸγιδιίαπβ ἴμεν σνεσε ἴῃ 
ἄδηρετ οὗἉ Ἰοβίπρ βοπια οἵ ἴδε χροὶ !εηςοεβ 
οἵ τπεῖγ βαγιίοσ 1Α] 1 ὉΥ ἃ πιϊδίδκεπ βὺρ- 
Ροδίτίοη ἐμαὶ νοσκβ, ποῖ θεὶπρ εβοδοίουβ 
ῥέεν 56 (ἡ Ὡϊο ἢ 80 ἴδγ ννᾶβ τ στ) γεγο ἴἤογε- 
ἴοτε δτορεῖμεσ ἀππεςεββαγυ, ἀπά ἰδδὲ {μὲ 
τηεῖς ἕδος οὗ δεϊϊενίηρ ἴῃ (ἢε υπὶτν οὗ 
αοά νᾶβ βυβῆοίεηπι. Εεραγάςεά ἔγομῃ [δ ]8 
ΡῬοϊπι οὗ νίενν, ἴδετε οἂῃ, δραίῃ, Ὀε πὸ 
ηυεϑβείη οὗ ἃ ςοπῆϊοι ννἱἢ Ῥδυϊ πε τεδοἢ- 
ἱπρ 848 βυς ἢ. Τῆς ροϊπὶ οἵ σοπίγονεσϑυ 
ΨΆ8 οπε ΨΠΙΟΝ πιυδὲ δᾶνε δριιδῖθα ἜνεγῪ 
ςεπίσε ἴῃ Ψ Βίοἢ εν ἀπά 7ενν δ8-ΟἸγί8- 
ἤδηβ ψεσα ἑουπά. [π τ18 σοππεοίίοη ἰξ 
ἷδ ἱπιροτίδηϊ ἴο τετηετηθεῖ τπδὶ τῆς “(4118 
οἵ ΑΡγαμδπι" ψὰ8 ἃ βυρήεοι νυ Ὡϊς ἢ ννᾶ8 
οπς οὗ ἴδε Τοπητηοηρίδοεβ οὗ τπεοϊορίςδὶ 
ἀἰϊδουβδβίοῃ ὈοΙῃ ἰπ ἘΔ πο δ] οἰτγοῖεβ ἃ5 
ΜΙ] δ8 ἰῃ τἢς Ηεϊϊεηΐϊβεῖς ϑοῆοοὶ οὗ 
ΑΙοχδηπάτσια ; τερατάϊπα 1ἢε ΤογπΊοσ, 866 ἴπ6 
ἱπιεγεδιίηρ ραβϑβᾶρε ἔτοπι τῇς Μίάγαβῃϊς 
ΨΚ, Μεελείία, αυοιϊεᾶ Ὁγ Βοχ ἴῃ Ηδει- 
ἰπρε᾽ Ὁ.6.0.. ,, σ68δ. Τῆε εἴτοσ οὗ τυη- 
πίηρ ἴτοπὶ οὔε εχίγεπιε πο δποίδεσ, ἴῃ 
τηδίζεσβ οἵ ἀοοίτίηε, [8 οηε οἵ ἴῃοβα {πὶ ηρ8 
ἴοο σοπιῆου ἴο δυπιδη πδίυγε ἴοσγ ἴδε 
δἰ ΠΗ ΔΓ οὐ ἰδησιαρε δείνψεεπ τῆ ΐ8 
Ἐρίβεϊῖς απά 8:1. Ῥδυ] 8 υτιτηρδβ ἱπ ἄεδ]- 
ἱπρ νᾶ τῆς βυδήεοι οἵὗἩ {Δ δηᾶ σγοσκβ 
ἴο ἀεποῖε δηϊδροπίβσῃ δεῦνψεεη [πε νο 
ντιϊεσβ. (3) Τῆς Ὲ 48 ἃ ΨἜο]ς 
θεῖγδυβ ἃ νεσυ βίσοης [εν 8ἢ βιδηάροίηϊ; 
ΜΏ1ςῸ ἴ ψουἹά θὲ ἴοο τηυοῦ ἴο βὰν τῃδῖ 
ςουἹά ποὲ Βᾶνε Ὀεδη ᾿υτίτεη ὉΥ ἃ ΟὨσὶδ- 
ὕδη, ἰε 18 σογίδ' Πν ἀϊῆςυϊε τἴο ἀπάἀετβιδηὰ 

δον, 4...) ΝΕ, 25 οουά πᾶνε ςοπὶς ἔτοπὶ 
ἴδε Ρεὴ οἵ ἃ Ομτίβείδῃη. (4) [ἰ ἰβ πεοεβ- 
ΒΆΓΥ ἴο0 εἰ ρῃδδίβε ἴπε ἴδοϊ {πδὲ τ ϊβ ρδ8- 
βᾶρε οδηποῖ 6 ΡΓΟΡΕΓΥ ὑπάετβιοοα νυ] ἢ- 
οὐ βοῆς ἰάεδ οὗ {πε βυδ᾽εςὶ οἵ τὰς ] εὐνίδῃ 
ἀοςιτίηε οὔννοσκβ νυ] ἢ 885 δἰννᾶγβ ρἰαγεά 
ἃ βαβτείσει ἱπιροτίδηϊς ρᾶζὲ ἴῃ Ἰυάδίδιῃ ; 
ἕο τῆΐβ, τείδσεηοα τλσδὶ Ὀς τηδάς τὸ ἵΝ., 
8.2 οὗ τς Ιπιτοἀδυςείοη, νι ετε ναγίουβ 
δυϊποσγίτῖςβ ἀγε αυοῖςά. 

Ψψεῖ. 14. τί τὸ ὄφελος: Β εἰδηάβ 
αἰπιοϑὲ δίοπε ἴῃ οτηϊ τίη τό πεσε; ἴῃ 
1: Οοσ. χν. 32, ἴῃε οὨΪυ οἴπεῖ ρἷδοε ἴῃ ἴῃς 
ΝΎ. ψθετε τὰς ρῆγαβε οὐουγβ τό ἰβ ἰπ- 
βεγίεά. Α βοπηενν δὶ βί τι ασ ρῆσαθε οὐὺ- 
οὔτ πῃ 5ῖτ. χ]ΐ, 14)... . . τίᾳφ ὠφελία ἐν 
ἀμφοτέροις ; τῆς Αρτυρίηε88 οὗ ([ἢς ψοσὰβ 
Ῥεΐχαυβ {πὸ ργεδοδει.-- δδελφοί μουν: 
ἃ οπαγδοϊεγιβιῖς τηοάς οὗ δά άγεββ ἴῃ 1π|18 
Ἐρίβς. Ψν ἀδελφός ο΄. Ἃ ἴῃ 
Ἑδθ ϊπίςδὶ [Ππεγαῖυτγα. --- ἔ ἊΣ α Ν 1ῃςε 
Ἡεῦγεν ΓΑ (ΠΠτεγα!γ “ οοτηπιδηά; 
ταεηῖ8," ἑ.6., 10] Πἰηρ οὗ σοτησηδη ἀτηθη8) : 
8ε6 [ηϊτοἀυςτίοη ΙΝ΄., 8 2.--πίστις. 
ἦ.6., ἃ8 ἐχργεββεὰ ἴῃ (ἢ δλφρηα' (Πεαϊ. νὶ, 
48: “δες Ο Ιβγϑεῖ, ἰῆς 1ογά ουγ αοά, 
ἴῆε Τοτὰ ἰβ Οπα.... ."; τῃϊ8. ψὰ8. ἴδε 
Τυηἀδπιοηίδὶ ἰεηεῖ οὗ τς ]ενν δ [δι τα, 
δηά τΠδὲ ἰξ 18 [8 ἴο ΨΠΙΟὮ τεΐεγεηος ἰδ 
ταδᾶς, δῃὰ ποῖ ἴπε ΟὨγβιίδῃ 14{{ῃ, ἰδ 
οὈνίοι!β ἔτοπῃ νεσ. ζο ᾿ς οοπίαίπδ {πα 
εββεῆος οὗ τῆς ϑδλερια'.--σῶσαι : πε 
ῬεΙ ΕΓ ἐπ ἴθς εβῆσδον οὗ ψογκβ δπιοπρ 
πε [εν μὰ8 αἰννᾶυβ ὕδεπ ΝΕ Βίγοηρ ἃ 
τὰς [ο]]οννίηρ αυοϊαιίοπβ εχρτθβ8 ἴῃς 
«τδάϊτίοπδὶ ἐεδομίηρ οὗ ᾿υἀαϊδπὶ οπ ἴῃς 
δυδήεςι: “Ης ἴδαὶ ἀοεβ 4 ροοά ννοσκ ἰῃ 
118 ννοτ! ἃ, ἴῃ τῆς ψοσὶ το σοπιε 8 ροοὰ 
ψνοτῖς ροαβ δείογε πὶπι;" δοέα, 3δ, ἰπ 
Κεικωδοίλ, 6γδ ννεὲ Ὦανε ἴπε ἐο]] ον ὶπρ : 
“«Ἄ,Βεη Μαγ κα ἴὰν δ- ἀγίηρ, "6 δϑιεὰ 
ἴου δῖ5 δοοουπῖ; ἰξ διχουπιεὰ τὸ 
Ζαυξίπι (ἰ.6., [815 ννὯ8. πε βυπι-ἰοἵδ] οἵ ἢ18 
Αἰτηβρίνιπσ). ὙΠεη δε οτἰεά οὐξ. “Τῆς 
ΜΆΥ ἰδ ίατ, ἀπά πε ργονιβίοη ἰδ 8Ππ|8]]᾿ 
ἐ.6., Ἀε ἀϊά ποῖ τιϊηῖκ παῖ ἘΠ 8. δαπὶ τνουϊά 

βυβῆοϊεπε ἴο ἐῆβυσε ἢἰ5 υδεβοδίίοη ἰπ 
τῆε εἰρῃὶ οἵ αοά, ἀπά ἔδυ σαΐη Ὠἰπὶ βαῖνα- 
του) ; 80 ἢε ρᾶνδ αννᾶὺ Ὠ4}1} οἵ ῃΐβ ἑογσίῃπε, 
ἴῃ ογάεσ ἴο τηδῖίκα ἢἰπιβαὶ χαυΐτε δεσυγα.᾿ 
Δραΐη, οοποεγηΐηρ ἃ τἰρβέεουβ τᾶ ΨΏΟ 
ἀϊεά ἴῃ τῆς οἄουτ οὗ βαποιιν, 1ἰ 18 δαϊά, ἰπ 
Ταπεΐμνια, ἩΜαγγακεῖ, 1. : “ ον ταῦςῃ 
ΔΙταβ ἀϊά δε εἶνε, ον πιυοῖ ἀϊά Πα βίυν 
τῆς Τογαΐ, ον τᾶν ΜίΙέκυοί (ἰ.6., 
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ΚΊμαΚε ἰ, ἀδελφὸς ἢ ἀδελφὴ γυμνοὶ 
σι; ᾧ.. 

ΙΑΚΩΒΟΥ Ι. 

ΚΣ ὁπάρχωσιν καὶ λειπόμενοι ; τῆς ἐφη- 
1εν αν. μέρου τροφῆς, 16. εἴπῃ" δέδ τις’ αὐτοῖς ἐξ ὑμῶν" ὑπάγετεδ ἐν 

;]οῦ ὅ5|15 
Χχχὶ, 10, 20. 1--|Ὲὰ: Ἰοδὰ 11, χγ, 18.., 

1 Αἀδά ωσιν ΑΓΡ, », ΤῊΙ., Οες., τες. 

4τι 4". 8 και εἰπη Α, 13,6. 

“ ροπητηδηἀγηεηίβ,᾽ δες αὐονε) ἀϊά ἢ [υ]- 
811 Ἧς ν»1}} τεβϑὲ ἀπιοὴς ἴῃς τί ρῃιεουβ .᾿" 
118 αἷϑο βαίᾷ ἴῃ Βαδα Βαίλγα τοα, ἴῃδιὶ 
Αοά ρϊδοεά ἴῃς ροοσ οπ εαγίἢ ἰῃ ογάες ἴὸ 
βᾶνδ τίς πῆοὴ ἴτοπὶ Ηεὶ]; ἴῃς ἰάδα, οὗ 
οουγδε, δεΐῃρ (πδὶ ορροτγίυπιεβ ἴοσ ἀοίην 
ΜιΙκυοίκ ἡετε ἴυΒ ρῥτονί δά, [ἷπ ἃ 
Οὐτίουβ ραββᾶρε ἷἱπ ἴδε Τεριανισπὲ οὗ 
Αὔδναλκανι, ςὮΔΡ. χνΐ., ἰϊ 18 βαϊά αι Τδη- 
δῖοβ πιεῖ Αὐσδῆδτῃ δηὰ ἰοϊὰ πὶπὶ τπδὲ ἢς 
ννεϊοοπιεὰ ἴπε τἰρῃϊεουβ νὰ ἃ ῥ᾽ εαβαπὶ 
Ἰοοκ πὰ νυ τῇ 4 βαϊυϊδιίοη οὗ ρεᾶος, δυῖ 
δε δίπηειβ δε οοηΐγοητεᾶ νἱἢ 8 ἢ ΔΠΡΤΥ 
ἃηπὰ ἀλτκ οουπίεηδπος ; ἀπὰ Πα δβαϊὰ [δι 
τε ροοά ἀεεάβ οἵ Αὐταπαπὶ ἢδὰ Ὀεοοπὶς 
ἃ «τουτὶ ὕροῦ δἷ8β (Τμδπδίοβ") πεδά. 
[π γόον ': Ι μων ἐαρβει ετῖ ΠῚ 

ρΡ ἐστιν ἐν μνήμῃ αὐτή τῆς), 
ι καὶ παρὰ Θεῷ γινώσκεται ἰκς παρὰ 

ἀνθρώποις. (ζ΄. πος ἢ οἰΐ. 1-4. 
γεν. 15. ἴπ δοοογάδπος ψντ ἴτε νετῪ 

Ριαςιῖςαὶ παῖυγε οὗ ἴῃς ντίϊεσ, ἢς ποὺν 
Ριοοοςάβ ἴο ρίνε δὴ {Πυδιγα οπ οὐ ἢίβ 
τη εδὶ5 ννϊςἢ ἰ8 Ὀσυηὰ ἴο ἀΡΡρΕΔ]; δε πγυδὶ 
μᾶνε Ῥεεῃ ἃ ἴε]]πρ' ργεδοῆετ. -- ἂν : τῇς 
αὐάϊίοη οἵ δέ [8 α:τγ νυ εἰ] διϊεβιεά, μὰς 
τῆς τεδάϊηρ οἱ ΒΔ νἤετγε [ἴ ἰδ οπιτιοά ἰ8 
ἴο Ὀς ῥγείετγοά.---δ, δελφή: (δ βρεςίῆς 
ταεπίοη οὗ “ βἰβίες᾿ ἤδγα ἰ8 ποϊθβννογίῆυ; 
ἐξ ἰϑ τῆς οπε ροίηξ ἴπ 1Π 18 ρᾶββαρε ὑ Ὡς οἢ 
δι ρρεδβὶβ ἀϊδιιποιίνεῖν ΟΠ τ βιίδη ἰηἤσεπος. 
ΤὨΐβ ἰβ ἀρραγεπον ἴῃς ΠΥ Ρῥίδος ἰπ (πς 
ΒΙδ]ς ἴῃ Ἰνἢϊο ἢ ὁ βἰβῖογ" ἰ8 πιεητἰοπεὰ ἴῃ 
τηῖ8. βρεςῖδὶ οοππεςίοη.--γνυμνοί: ΟΚ 
Τεςί. οὗ τὴο Τισεῖνε Ῥαϊγίαγεῖς, Ζεῦ. νιὶ. 
1-3: “Ι βὰνν ἃ πιᾶπ ἴῃ ἀϊβίγεϑβ [πγου ἢ 
τακοάπεββ ἰπ ᾿νἱπίοσ- πιο, ἀπά ἢδά οοπὶ- 
Ῥδββίοῃ ὕροη Πίπι, Δηἃ βίοἱα δινδὺ 8 ρϑτ- 
τηεηΐ βεογεῖ νυ ἔτοπι τῆν ἐδίμετβ πουδα 
(Δποῖμες τεδάϊηρ ἰβ "ΠΥ ἤουδβε᾽), δηπάᾶ 
ὅανε ἴϊ ἴο Πἰπὶ ννῦο 88 ἰῃ ἀϊβίγεββ.1 Ὀο 
γου, (Ποτγείογε, τὰν οι! ἄγη, ἔτοση ἴπδὶ 
ψὨΙ ἢ Οοἀ Ὀεβιίοννει ἢ οἡ νοι, βῇονν σοπι- 
ΡΑδβδίοη δηᾶ πιεγον μους Πεδιϊδοη ἴὸ 
8]1 πηεῃ, δηὰ ρῖνε ἴο δνεῦυ τῆδη ἢ ἃ 
βοοά Βεατῖ. Απά ἱξ γοὺῦ πᾶνε ποῖ ἴδε 
ψΠογενν Δ] ἴὸ ρῖνε τὸ Ὠἰπὶ ταὶ πεεάεςῃ, 
πᾶνε σοτηραβδίοη ἴοσ Πίπι ἰῃ Ὀοννεῖδ οὗ 
τρεγου " (Ομδγῖεθ). ΟΥ̓ οουτβε ἰξ ἰβ ποῖ 
Ἰῖεγαὶ πακεάπεββ (παῖ ἰ8β πηδᾶπὶ ἱπ τῆς 
Ρᾶββαξε Ὀείοσε 08; ἱπ ἴπε οδβε οὗ τβεῃ 

πε Ηεῦτεν ὨἋ (Ξ γυμνός), νὩ 116 
οἴϊεῃ υδοὰ ἴπ ἃ ἡ 86Ώ86, 18 4180 ἔτα- 

3 εἰπεὶ δ᾽. 
δνπαγε ΟἹ νἱά͵ 63. 

40 ςΩΕἾΥ υδοά ἰπ τείεσεπος ἴο πα 80 88 

ποῖ νγελτίηρ ἃ ΓΤ (-- χιτών) ἀπά ἔδυ 

δρρελιεά οὐἱν ἰη ΝΥ, “υηάετ-ρΑτ- 
τηρδηΐ8,᾽" δες σὰ. Ρ̓ νὴ [εᾶ. χχ. 2 ἴ. ; ]οὉ 
χχίϊ. 6, χχῖν. )γ-1ο. [πῇς οᾶδε οἵ Ψοπηεπ, 

δε τείεγεπος ἰ8 {Πκεννῖίβε ἴὸ (δς ΓΩΠ; 
τῃουρῇ ἰπ τη 8 οαδε ἴπε ραγπλεπὶ νν88 
Ἰοηρες δηᾶ ἔμεν ἴμδπ παῖ οὗ τηξη; δἵ 
τῆς βᾶπιε εἶπις, ἰΐ ἰδ ἱτῃρσοῦδοῖε ἰδὲ ἴδ 6 
“ βἰδῖεσ" νουϊὰ βανε ἀρρεατεᾶ υἱίπουϊ ἃ 
νεῖ], Ὡη]688, ἱπάεεά, ννα δὲ ἀεὶ ηρ ψἱ ἃ 
νέπμε ΜΝ ϊΟὮ 18. ΔΙ τορεῖδεῖ πιογε ΔΝ ἐβίεσγη ; 
1π|8. 8 ἃ Ροββί δ᾽ ΠΥ νοι σαπηοὶ δὲ 
ὙΒΟΙΥ εχοϊυάεά.--λειπόμενοι : πιυδὶ 
Ῥὲ Ὥκεη ν ἢ ὑπάρχωσιν 48 ἴμε δἀαϊίοι 
οἵ ὦσιν ἰ5 ροοτῖγ αἰιεδιεά.--ἐφημέρον 
τροφῆς: “τῇε ἰοοά ἴογ ἴπε ἀδγ"; τῃ6 
ννοσγάὰβ Ἔχργεββ ἴῃς αἶγα πεοεβϑιῖν οὐ ἴἢοβε 
ἰη μον σ. Μεαῖι. μανν Τὸν ἄρτον 
ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον ἣν ν, 
ἀπ, δεθιον ποῖε οἢ ἐπιούσιος τ - 
ἰηγβ᾽ 2.0.0. ἰϊ. 58α. ὲ ς ἄοεβ ποῖ 
δέις εἰβενδεῖς ἴῃ ἴα ἰτζα ἴδε ϑερίυ- 
ἀρίηι. 

ψει. 6. ὑπάγετε,θερμαίνεσθε, 
χορτάζεσθε : (πεβε ψοτάβ ἀο ποῖ 
8εεπὶ το ὃς βροΐίκεῃ ἴῃ ἰγοῦν ; [ἷ8 ἰ8 οἰεας 
ἔτοτα ἴῃς τί τὸ ὄφελος. ὙΠΕΥ ἅτε βροΐκεῃ 
ἰπ 411 βετίουβη}ββ, δηὰ ἰϊ ἰβ φυϊῖς ροββίδ 8 
παῖ τπο8ς νυ βοσι ἴῃς τί τοσ 15 δἀὐάγεββίπρ 
ψετε δοηρ ὕροῦ ἃ πιίβία κε δρρ᾽!ςλίοη 
οἵ ΘΟ γίβε᾽ β ννογάβ ἰη Μδίϊ. νὶ, 25 Ηἷ., Βὲ ποὲ 
απχίομς ΚΓ γομν 1ΐε, τοκαέ γε τλαὶ! εαΐ, 
ΟΥ̓ τυλαΐ γε «μαἱϊ ἀγίπᾷ ; ΜΟΥ γεΐ ΚΟΥ γοᾺγ 
δοάν, τολαὲ γε «μαὶ! ῥμὲ οπ. .. . 86 πο 
ἐλεγείογε απ χίοις, Ξαγίηρ, Ἡγ αΐ «λαὶϊ τὸ 
εαὶ  ογ, καί «καϊΐ τοό ἀγίπλ  ογ, 
Ὑψμεγεισίέμαϊ! «καὶ! τοῦ δὲ εἰοίκεα δ ΕὸῸν 
αὐέεν αἷἱἱ ἐλέεε ἐλίηρε ἀο ἐπε Οεμέδίες 
δέκ; 7ογ γοιν Ηεαυεπῖὶν Ἑαΐλεν κποτοσίκ 
ἐλαὶ γ6 κανο πεεὰ ὁ αἱ ἐλεϑε ἐκὶπρε. 1ἱ 
ΨΆΒ εητίγεϊγ ἰῃ δοοογάδηςε υἱτ ἔπεῖς ἰάθα 
οἵ πίστις ἴπαι τῃε8ς ρεορίε Ἂεῃπουϊὰ ἰεᾶνε 
ἴο τπεῖτ Ἡξάανθηῖν Ἐδίμεγ νυ μδῖ, δοοογάϊηρ 
ἴο ῬοΒ [εννδ δηὰ ΟὨεἰβιίδη τεδοπίηρ, 
ἰτ ννᾶ8 ἑλεῖν ἀυϊν ἴο ἄο.--μὴ δῶτε δὲ: 
“Τῆς ρΙυγαὶ 18 οἴξεῃ υϑεὰ αἰΐεσ δὴ ἰπ- 
ἀεβηΐϊε βίηρσυϊας " (Μαγνοι).---τὰ ἐπι- 
τήδεια τοῦ σώματος : οηΪγ δεῖς ἴῃ 
τς ΝΙ͂Τ., Ῥυϊ οἴξεπ ἰουπὰ ἰπ οἰαββίςϑὶ 
νυτίτοτβ ; Μᾶγος ψίνεβ ἰηβίδηοεβ.---τί τὸ 
ὄφελος: ἰη ἴδε δαγῖες ραββαρε ἰπ ϑνὩϊ ἢ 
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εἰρήνῃ, θερμαίνεσθε καὶ χορτάζεσθε, μὴ δῶτε δὲ αὐτοῖς 2 τὰ ἐπι- 1--ἰτ μὴ 

ἡ, χγ, χϑ, 
τήδεια ὃ τοῦ σώματος, τί τὸ ὄφελος ;, 17. οὕτως καὶ ἡ πίστις, π' Ἐοτη. ἰχ. 

ΣΙ 

ἐὰν μὴ ἔχῃ ἔργα,δ νεκρά ἐστιν καθ᾽ ἑαυτήν. 
ὁ σὺ πίστιν ἔχεις, κἀγὼ ἔργα ἔχω "8 δεῖξόν μοι τὴν πίστιν σου 9 ὃ και 

18. ἀλλ᾽ ἐρεῖ τὸ τις "ἢ ἢ 3. δ: 

νἱὶ, τό, 17. 
χωρὶς 10 τῶν ἔργων,11 132 κἀγώ σοι " δείξω 18 ἐκ τῶν ἔργων μου 16 τὴν »: Οοτ. 
ο πίστιν. 12 10. νσὺ 16 πιστεύεις ὅτι 17 εἷς ἐστιν 18 δ Θεός.: Ἷ αλῶς νἱϊί. 6. 

1 Βεάεηιε 3. 3 οἱ ς. 

40 πῃ. το ΒΟ!, Ατη]., Ἰτερτς, ΝΗ. 

5-ὁ6 Τὰ ορεγᾶσα δδθε8 εροὸ βάεπι, πᾶρεθο Κ΄. 
90 η,. 68, Κ΄. 8 ςχω, δ εἶἰδ8; εχω. ΝΗ. 

1: Αδά σον ΟΚΙ,, α, Αεἰδ., ΤΗΙ., τες. 
12-- ,ϑ Ἐξ δρὸ τπἰ|δὶ ἄς ορεσγίδυβ βάεπι 7,. 

15 δειξω σοι ΑΟΚΙ, ϑγτγ., ΤῊΙ., Οες. Ττορτος. 
16 Αἀδὰά μον ΑΚΙΡ, »' ΝΌ]6., ϑγεσ., Οορῖ., Αεἴὰ,, ΤΆΙ., Οες., τες. 

3 ΑἸἰπιεπίυτῃ 7). 

δ εργα εχη 1,, Ατηλ., ΤΕΙ., Οες. 

Τ εχεις ; ΝΝῪῊ (αἰίετη. τεδάϊηρ). 
Ἰθες ΚΙ,, »ι., ΤῊΙ., ταῦ. 

14 Οπι. 1,81ἰ. (ΒΔ Ὁ 5), ϑυτῆκ, 

16 Οπι. 5. 

11--ἱῇ εὶς Θεος ἐστιν ; Β, 69, ὦ, ς, ΤΙΙ., Ττερπρ, ΝΗ; εἰς ο Θεος ἐστιν; Ο ϑγυτῖ, 
ΜΝ εἶββ, ΝῊ (αἰΐεγη. γεδάϊηρ); ο Θεὸς εἰς ἐστιν ΚΊ,, Ὀἱά,, Οες. ᾿ 

18 Οπῃ, Κ7. 

τιῖθ ρῆγαβε οσουγβ ἵπεγε ἰ8 πὸ φυεβείοη οὗ 
ἸγοῦΥ, ἰξ 18 ἃ ἀϊγεοι 11Π|Δ ον ν Ὠἰςἢ ἰβ θείη 
οοπιραϊεά ; ἰῃ τπῖ8 νεῦβο, ἴοο, {πε νσίτοσ 
δ οογγεοιϊϊηρ 4 τηϊδία Κεη ἰάεα, τμΐδ ςοπλεβ 
ουξ οἰεαεῖγ ἴῃ τῆς ποχί νεγβα. 

Μγες. τ). οὕτως καὶ ἡ πίστις 
“6 δὲ 28 Δ. νιμουϊ ψγοσκβ ἰβ ἀεδά, 
80 [Πΐ8 σρυγίουβ, υϊεδοεηὶ οματίεγ, ὩΙσἢ 
ἰ8 σοηίεης ἴο ἰεᾶνε 411 το αοά νἱίπουϊ ΔηΥ 
δἴϊετηρί δὲ ἱπάϊνίάυλ! εῇογί, 18 ὑνογί ἢ] 688. 
κα ἑαυτήν: ἴδε Νυϊραίε ἐπ σοριεί- 
ἐῤδτα Ὀτὶπρβ οὐ ἴπ6 ἔογοε οὗ {πῖ8; βιςῃ 
ἰαττὮ 18, ἴῃ 118 νεγν εβϑβεηςς, ἀεδά; οΑ τῃε 
Ῥεβμίμᾶ. 
ες. 1τ8.--ἀλλ᾽ ἐρεῖ τις: ἴδεβε 

ννοσάβ, τορεῖπεν ἢ ἴμε ἀτρυπιεηπιδινε 
ἔοττα οἵ ἴδε νεγβεβ ἴμαξ (οϊϊονν, ἱπιρὶν ἴμδὲ 
ἃ ΜΕ -Κποντι βυδήεςι οὐἨ Τοπίγονεγδβυ ἰΒ 
Ῥεΐηρ ἄεαῖϊε νυν. ᾿Αλλ’ ἐρεῖ τις ἰ8Β ἃ 
τερυΐας ἀγριπιεπίδανε ρῆταβα, ὑβεά οὗ δῇ 
οὈ)εοσιϊίοθ. “ Ιπβιεδὰ οὗ ἴῃς ἔπαγε ἴα 
ορίδᾶνε ψ ἢ ἄν νου] ῬῈ τότες οοπλπΊοη 
ἰπ οἰδββίςδὶ ατεεῖ, θὰξ πε δίας ἔογτι 8 
ταῖμες δνοϊδεά Ὁγ ἐδς Ηεϊ]επίβες νυτίϊεσβ, 
Τσουστίῃ 5 ΟΩΪΥ εἰρθς τἴταεβ ἴῃ (πε ΝΤ.,-- 
τατος ἰῃ Γυκε, ἔνε εἰπιεβ ἱἰπ Αοίβ " 
(Μαγοι).-- ἔχεις : ἴ[8ε ἱπιειτοραῖνε ἤεγε 
βυρσρεβίεά ὃν ΝΗ ἀἄοεβ ποῖ οοπητμεηὰ 
ἰϊδεῖξ, 48 ἴῃς εββεπος οἱ ἴδε διριπιεηξ 8 
ἴῃε βειὩρ-ρ οὗὐὨἨἠ ἁ ἴνο ορροβίηρ δπὰ 
ἀεβηϊίε δβίαπάροϊπι8.---κἀγὼ: [η΄ τδὲ 
ΝΟ. καί “ οἤεηῃ οοαδίεβοεβ ἢ ἐγώ (ἀπά 
ἰ οδϊίᾳφις ς48568), ἐκεῖ, ἐκεῖθεν, ἐκεῖνος, 
δηᾶ ἄν; Ὀυϊ ἴπεγε ἃγε τηδπν ἘΧΟερΡ ΟὨΒ, 
δηά εβρεοίδ!ν νεσε ἴμεγε ἰ8 ἀϊβίηςξ οο- 
οτάϊηδιίοι οὗ ἐγώ νἱῖδι ἀποίμει ρσοποὺπ 
οἱ ἃ βυλδβίδπῖνε. ὙΒοΊα 18 πλυςἢ ἀϊνί βίοη 
οἵ ενίδεπος" (ΝΗ, Τὰε Ν.Τ. ἐπ Ογεεξ, 

1. Αρρ., Ρ. 145).--δεῖξόν μοι τὴν 
πίστιν σον .. -: πίστις ἰ8 ποῖ υδεὰ 
αυϊῖε Τοπδίβίεηεἶν ὈΥῪ τμδῈ ντιῖογ; ἔδι ἢ 
ΜΉΪΟΒ τϑαυῖτεβ ννοῦκβ ἴὸ ῥγονε [18 εχίϑι- 
δηος ἷἰ8β ποὲ δε βάτηε {πίπρ ψῃϊοῦ ἰ8 
Βροκβῃ οὗ ἴῃ ἴπ6 πεχὲ νϑεῦδε 88 ἴῃ ροββεβ- 
βίοῃ οὗ ἀεπηοηβ ; ἴῃς ἀϊβετγεποε 18 ρταρῇϊο- 
ΑΙ {Πωυδιταῖεὰ ἴῃ {πε δοοουηὶ οὗ ἴῃς 
Οδάδσζεπε ἀεδπιοηΐδς ; ἴῃ [χυΚὸ νη. 28 τα 
ννοτάβ, ἡγὙααέ καυε 1 ἰο ἀο τοίέξ ἐΐδα, 
2 ἐδως, λοι ϑοη οὗ ἐλ Μοεί Ηἰρὰ Οοά, 
ΟΧΡγαδ8 ἃ Ρρυγεῖν ἱπιε!]θοίυδ] ἔογτι οἵ ἔα τα, 
ΨΏΙΟΒ ἰ8. ἃ νεῦὺῪ ἀϊδβεγεπε ἐπίπρ ἥτοτι (δ 
αἰυάε οὗὨ τηϊπά ἱπηρ!!εὰ ἰπ ἴπ6 ννοσάβ 
ΨΗΪςἢ ἀεδβοσῖρε ες ψ Ὠ οτΣ ἀστηοηίδο, 48, 
οἰἑέΐηρ, εἰοίμεά ἀπά ἐπ δὲς τνἱρἀὲ πὲμπά, αὐ 
ἐλ Ἔιι ΟΓ ὅέξες (νεῖ. 35).--Ὑ ἢ τὰς 
ψνΠοἱα νετβε οὐ. ἔστι. {1 28, ἵν, 6. 

γε. το. σὺ πιστεύεις ὅτι εἷς 
ἐστιν ὁ θεός: ΟΥ. Ματιῖ χίϊ. 29, σ ὕοσ. 
νῇ]. 4, 6; ΕΡΆ. ἵν. 6. Ἴδε γεδάϊπρ ναγίεβ, 
866 οτἰτἰσ81 ποῖς αῦονε; ἴδε ἱπίεγγοραῖίνα 
8 ἀπο δθ]ε, 8εὲ ποῖς οἡ ἔχεις ἴῃ τῆς 
Ῥτεοβάϊηρ νεγβαὲ. ϑοπιενῃδὲ βεϊκίηρ ἰ8 
ἴῃς αοῖ ἰδὲ τῆς τερυ ας πὰ υπίνογβα! νυ 
Δοοερίςα ἰοσπιῖα (νβεῖπες Ἡδῦγενν οσ 
Οτεεκ) ἀπιοηρ ἴῃς [ενν8 18. ποῖ δάπεγεᾶ 
το; τε ϑεριυδρίπε οἱ Πεαΐ. νὶ. 4, ννΒῖο ἢ 
φογσοϑροηβ δ ΓἸς Εν τὸ ἴπε οτἱρίπαὶ, τυπβ: 
Κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν Κύριος εἷς ἐστιν, 
δηὰ [δϊ8 15 αἰδο {πε Ἴεχδοῖ τνοχάϊηρ, ἰῃ Ματίς 
χίϊ, 29, Τα βίζεββ ἰαἰὰ οἡ Κύριος ( -- 

ΓῚ ) ἰῃ τῇς οτγἱρίῃδὶ ἰ8 ἰηιεά, 
ΛΆΜΗΣΗ δεΐηρ πὲ ἀεβίγε τὸ Σπιρμβδίυα 
ἴῃ πᾶς οὗ ̓ δῆῦννε 48 ἴῃς αοά οὗ 1:γαεὶ 
(ηοῖς ἴδε οπιίβδίοη οὗ ἴῃς δγιίοῖες Ὀεΐοσα 
Κύριος) ; ἰξ δουπάεά ἃ ρατουϊατίδβες ποῖε. 
Τε εἰϊπιϊπαϊίοη οἵ Κύριος ἴῃ ἴῃ6 νεῖβϑα 
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4: ὕοτ. χ, ποιεῖς " καὶ τὰ " δαιμόνια " πιστεύουσιν καὶ φρίσσουσιν. 

ΙΑΚΩΒΟΥ Π,. 

2ο. θέλεις 

: κει, νει, δὲ γνῶναι, ὦ ἄνθρωπε " κενέ, ὅτι ἡ πίστις ᾿ χωρὶς τῶν ἔργων ἀργή 

ΌΧΙ Αείε χνΐ. τό, 1), χὶ ᾿ ν. 33, 34; Αςἴε χνΐ. τό, 17, χίχ. 1 
Μλΐι, ν. 22. 3» Ὃ ἔοι, []. 28. ἐς τῇ 

8. ]υάᾳ. ἰχ. ς (δερι.); : Οος. σχν. 36; τ. 

ἵγεκρα ΦΑΟΊΚΙΡ, Ννυϊς., Ρεβῃ., ϑυτῆκ, Οορε., Ασγηι,, Αοἴδ,, Οες., τες. ; νᾶουᾷ ἢ΄. 

Ῥείοτε υ8, δηὰ [86 επιρῃδες ροβίοη οὗ 
ὁ Θεός,, ἰδ πιοβῖ {ἰκεὶν ἰηιεπιίοπαὶ, δηὰ 
Ῥοΐπίβ ἴο ἃ υπἰνεγβα! δεῖς ᾿Ἰεπάδηςυ, βυςῃ 
885 ἰβδ Κπονπ ἴο δᾶνα ὕξεη ἃ ἀϊβῆποιϊνε 
οδατγδοιεγίβιὶς οὐ Ηδ! επί βς ᾿υἀαίδτ). Τὸ 
]ενν8 οἵ 811 Κιῃάβ Ῥεϊ εἶ ἴῃ τῇς υηΐτν οὗ 
(οά ἰοτπιεά [πε δαϑ818 οὗ δίῃ ; (Πΐ8 πὶ 
͵8 ἐχρτεββεά ἰὴ ψῃδὶ [8 οδιϊεὰ τῆς ϑδλενια" 
(Όευς. νὶ. 4 85..), ἐ.6., “Ἡδατ," ἴτοπιὶ ἴπε 
ορεηίηρ νοτγὰ οὗ ἴπε ρδββαξε τεξειτεά ἴο ; 
Βισ οΕγ δροαϊκίηρ, ἰδ ἰποϊυάεβ Ὀδαῖ, νἱ. 
4:9, χί. 13-21:; Νυπι. χν. 37-41, (δουρῇ 
οτἰ σι παι ἰξ οοπείβιεά οἵ πε οτς νεζγβε, 
Ῥευξ, νὶ. 4. Ετοπὶ τῆς τἰπιε οὗ τῆς Εχὶϊς, 
δοςοτάϊηρ ἰο Βεγασλοίλ, ἱ. τ, ἴλε τεοῖϊα- 
το οὗ ἴπε ϑλόρμα" ὄνεσυ πιοτηΐηρ δηᾶ 
ἐνοπίηρ Ὀεολπια ἴπα βοϊεπηη ἀπ οὗὨ 81] 
τος ]εννβ. Τὸ ἴῃς ργθβεηῖ ἀδυ ιἴ ἰ8 ἴῃς 
φοπίεβδίοη οὗ ἴδ ον δνε [εν 
ὑτεδίμεβ ὦ δῖ8 ἀεδῖῃ- θεά, Ι[Ικ 18 βαϊὰ 
οἵ Εδδδί Αἰκίρα, ννῆο βυεγεά ἴῃ πιδγίντ᾽ 
ἀεδίῃ, ἰ(δδλὶ ἢς Ὀγοδαιπεά ουἱ δἱ ἴπε ἰαβϑὲ 
τῆς νοτὰά “Οπε᾽ ἰπ τεΐεγεηςε τὸ ἴδε 
ῬεΙοΥ ἴῃ {πε ιν οὗ αοἀ 48 Ἴςοπιαϊπεοὰ 
ἰπ τὰς δλένια' (Βετ.ν 6ιδ). Α ἔδνν ἰη- 
ϑίδῃςϑβ πηᾶὺ δὲ ρίνεη ἔγοπὶ [Ἔννίβη [ἰτεγα- 
ἴατε ἴῃ ογάεγ ἴο βῇον ἰῇς ρτεδῖ ἱπιροτῖ- 
ἃπος οὗ δηά δοηουσγ διϊδοξίπρ ἴὸ {πε 
δλδρια : “ΤΥ οοοἱ ἔπε ἤδπιεβ οὗ ΘΟ δἤίη- 
Ὡοπὶ ἕος δἰπὶ πὸ τοδλὰβ ἴῃς δλερια" " 
(Βεν., 158); " Ννδοενες τοδάβ ἴῆς ϑδλθρια" 
ρου ἢίβ οουςἢ 8 8ἃ8 οης (παὶ ἀείεπὰβ 
Βιπιβ6 1} νυ ἃ ὑνο-οάρεά βυρογά " (Με. 
36); ἰξ ἰδ βαἰά ἰη Βεν.ν '. 8 2, [πὲ ἴο διπὶ 
ΨὯΟ βόοεβ οη τεδάϊηρ ἴῃς δάερια" αἴϊεγ τῆς 
Ῥτεβοσί δε τἰπὶὲ πὸ μᾶγπὶ Ψ}}}} οοπια; ἴῃ 
δνᾶ., 42α, ἰξ ἴ8 οοπηπιαηἀεὰ τπαὶ ἃ (λίπε 
πχυβὲ τεδοἢ 8 βοῇ ἰὸ τεδὰ ἴῃς δλεένια" ἃ5 
Βοοη 45 ἢε Ὀερίηβ ἴο Βρεὰκ. ΤἼε νοῦ 
Δτο;πγεπῖ οη νυν ἢ τῆς δ λερεα" 18 υυτὶ τε 

185 εἰϊςδοίουβ ἱπ Κεερίης ἀεπηοηβ δὲ ἃ 
ἀϊδίδηςε.-- - ΤὯς δἰηρῖε ρεγβοηδὶ εν οὗ Οοά 
ἰδ “τευ εἶν ἰηβιδιεὦ ὕροὸπ ἐπ τς Ο.Τ.., 
Τατγρυπβ, ἀπά Ἰδῖεσ [ἐὐν8}} ᾿ἰτογαΐατε ; ἰπ 
τῆς Ἰαϊῖες τπὶ8 ἔαπάδπιεπίαὶ ἀγιίοῖς ννδ8 
βοπιδιίπιεβ δεϊἑενεά τὸ ὃε ἱπιρυρηεά ὈΥ 
ΘΟ γβείδπ ἐεδοπίπρ σοποεγηίηρ αοά, ἀπά 
νγε τπεγείογε δηδ ρδββᾶρεβ ἰη ψἱοἢ τῆ 8 
Ἰλϊξεσ ἰ8β οοπιδαϊεά (βες, ὁπ [Πΐ8, Οαβέεγϊευ 
δηὰ Βοχ, οῤ. εἰέ., Ρ. 155); ἰπ τῆς ΤΑτιρυπιδ 
211 Δη᾿Πγοροπιοσρΐβπ)8 ἅτε ἀνοϊ ἀεί, βίης 
1ΠῸῪ ἡγεσα οοπβίδεγεά ἀετοραίογσυ ἴἰὸ ἴῃς 
Ὀϊνίπς Ῥετβοηδιίυ. ὅε πιῦβὲ βιιρροβε 
«δδι ἰΐ ννὰϑ ονΐηρ ἴο [Πἰ5 ᾿πίδηδε ᾿ξ ουδΥ 

τ πεγεν ἢ τπε ἀοοίτπα οὗ τπε Ὁπὶῖν οὗ 
ΟΘοά ννᾶβ8 ξυλιάοά ἴᾶδὶ ἰη τῆς ραββᾶρε 
θείοτε υ8 ἴπεοῖε ἀγα 0 φυλιγίης ψνοσγάβ 
τεραγάϊηρς ἴῆε Οαοἀπεδά οἵ ΟΠ εῖϑε; ψβοη 
8:. Ρδὺ] (1 οι. νἱἱϊ. 6) επυποίαϊεβ τἰῃς 
βᾶτηε ἀοοιτίπε, ἀλλ᾽ ἡμῖν εἷς θεὸς ὁ 
πατήρ, δε ἰ8 σλγείυ! ἴἰο δάὰ, καὶ εἷς 
Κύριος Ἰησοῦς Χριστός. ϑυςῇ λη δἀάϊ- 
το πῖρῆς ᾿νε Βᾶνε ὕεεη εχρεοιςεὰ ἴῃ 
τῆς νεῖβς δείογε υ8; 1158 Οπιββίοη στηυδῖ 
Ῥειπδρβ δε δοοουπίεά ἴοσ ονἱηρ ἰὸ {δε 
ΨΟΙΥ ρῥτοπουποεά Ἰυάαίϑιὶς Ἄσμδγαοῖε οὗ 
τε ντίϊετ.--καλῶς ποιεῖς : ἰϊ ἐδ ἐπ)- 
86 0]6 ἰο Ὀεϊΐενε ἴμδι ἴπεσα 5 δηγιδὶπςς 

᾿Ἰσγοηΐσαὶ δϑουϊ ἴπδβὲ ννοτὰβ; 45 (Ὧγ ἃ5 ἰΐ 
τνεηῖ [Π18 Ὀε] εἴ νν85 δβοϊ ἴεν τἰρδι; τς 
ςοπίεχι, νϊοἢ ἰ8. βοπγειίπ,χεβ ἱπιεγργεῖεά 
88 ββονίπε ἴδε ἰγοῶν οὗ ἴῃεβε τνοζάξ, 
ΟἾΪΥ επιρῃδβίδεβ ἴῃ ἱπδάδαυδου οὗ ἴῃς 
ΒΙΙεΓ ὉΥ ἱϊδε]ῖ.--τὰ δαιμόνια πκισ- 
τεύονσιν καὶ φρίσσονσιν: οὁπε 
8, οὗἨ Ἄοουζβε, τεπιϊπαεὰ οὗ ἴῃς ρδεϑᾶξσε, 
1ὰκς νῖτι, 26 Ε΄. (- Μαῖι. νι. 28 8.), 
αἰτεδάν δἱυάδεά τὸ δῦονε : δέομαί σον, 
ἡἥ με βασανίσῃς; οἵ, πιοτε ρταρῃϊς 8}, 

ἴπ ἴτε ραγαί εἰ ραββᾶρε, ἔκραξαν γ- 
τες, τί ἡμῖν καὶ σοί, νἱὲ τοῦ Θεοῦ ; ἦλθες 
ὧδε πρὸ καιροῦ βασανίσαι ἡμᾶς; «ο"΄. 
ΑΟἰβ χίχ. 1:5; 1 ΤΠΕεΒβ8. ᾿ϊ. 18. Οη ἀεπηοπθ 
βεεὲ ἴῃς ννγίτετ'8 δὶς ῖε ἱπ Ηδϑείηρϑ' 
Ῥ.6.0.. ἃ. 438 8..---ἰ ΜΑγογ ρῖνεβ βοζης 1ῃ- 
τεγεβεῖπρ τεπιπίβοθηςεβ οὗ ἴπεβϑε ννογάβ ἐπ 
οἵπεγ εαγὶῖν Οἢγίβείαπ υυτι τη 5, 4.6.» [υβέϊη, 
Τγγῤάο, 49, εἰς.---φρίσσονσιν : ἅκ. 
λέγ. ἴη ἴτε ΝΤ.; [εἰογα γ ““ἴο γίδες," 
ο΄. 100 ἱν. 35; ἴῃς νεῖν πτηδίογίδ ἰϑτῖς 
ἰάςαβ σοποεγηΐῃ ν᾽ Εν] βρίγιιβ τυ πίο ἢ 15. 80 
οδαγδοϊεγιβιὶς οὔ Ϊ1εὐννϑ ἢ Πεπιοποϊ ΟΡ Ὺ 
Ψου]ά ἀοοουηὶ ἔοσ ἂπ ἐχργεββίου νἱοἢ 15 
ποῖ, 5: Εν Βρβακίηξ, ΔΡΡ σα ῦ]ε ἴο ἱπι- 
πιδίεγίαὶ Ὀεΐπρ5. πὸ οὗ τῇς οἶλββεβ 

οἵ ἀεπηοπβ ςοπιρτϊβεδ (Ὡὲ ὉῪΝ 
(" Παΐγυν οπεβ."}, ἰῃ τεέεγεποε ἴο τἴβεξα ἴῃς 
νοτὰ φρίσσονσιν Ψουϊὰ Ῥε εχίγοπιοῖν 
ἀρρτγορτίδϊε (βεε [υγίπεγ, ου } εὐνίϑῃ δε] ϊεῖθ 
ςοποοτηΐηρ ἀεπηοηβ, πε τί τεσ 5 ἀγίῖο 68 
ἰπ ὑπε Ἐχῤοσέίον, ΑΡτὶ, 10πς, Αὐρυδῖ, 
1907). 

νεῖ. 20. Τῆς νογὰβ οὗ (δὶ5β. δά {πὸ 
Τοϊ]οννίπρ νεσβεβ, ἴο ἴῃς επά οὗ νεσ. 23, 
Ῥείοηρ ἴο ἴῃς ἀγρυπιεηὶ σοπητηεηςεὰ Ὁ 
ἃ ϑυρροβεά δβρελκες---ἀλλ᾽ ἐρεῖ τις--- ; τ 
ἰδ 411 τερτεβεηιϊεὰ δ8 δείηρ οοπδυςιεᾶ ὈῪ 



20--22. 

στιν; 21. ᾿Αβραὰμ ὁ πατὴρ ἡμῶν οὐκ ἐξ ἔργων ἐδικαιώθη, 
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ῃ σεα. χαϊΐ. 
ἀνενέγκας Ἰσαὰκ τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἐπὶ τὸ “θυσιαστήριον; δ. δ 

.22. βλέπεις ὅτι ἡ πίστις “ συνήργει ' τοῖς ἔργοις αὐτοῦ, καὶ ἐκ τῶν 7 

1 συνεργεῖ ἐ 814, ΤΊ., Ττος., σοτηπιυηίςδε 2. 

Ὃπε τῆϑη δά ἀγεβϑίηρ δηοΐδπεσ, ἴῃς βεοοπὰ 
ῬοΙβοῦ βίηρυίας Ὀείηρ υβεά; ψ ἢ {πὰ 
'ὁρᾶτε οἵ νετ. 24 ἴπε ντίζεσ οὗ τῆς Ἐρίβι]8 
ἀσδὶη Βρεδ ΚΒ ἰῃ ἢὶβ οὐγῃ πδπς, δηά, 48 ἰΐ 
πνεγα, δ Π|8 ὉΡ ἴΠς6 ῥγενίουβ δεριυπιεηῖ, 
--Θέλεις δὲ γγῶναι: “οεβῖ ἴδοὰ 
ἀεβῖτε ἴο κπονν," ὁ.6.,) Ὺ δη ἱποοῃίτο- 
νο ΓΙ Ό]Ὲ ἔδοῖ ; τ[μ6 ντίϊος τἤεη, {ἰκ6 ἃ 5Κὶ]- 
ἔυ] ἀϊδρυΐληις, δἰἱοροίπες ἀεηλο 5868 {πε 
Ῥοβίτίοη οἵ δὶβ δάνειβαγυ ὉῪ Ῥγεβθηϊηρ 
βοπηιειῃίησ ψῆϊοἢ ννὰ8 οὐ 1} παπάβ σε - 
«βατὰεὰ 45 αχίοπηδιὶς. Α8 γεπηδγκεά δῦονε, 
πε ᾳυδδιίοη οἵ Αὐγδῃδπ, 8 ἔα ἢ ψγ88 ἃ 
δυδγεος ννὩϊο ἢ 88 οπε οὗἉ ἴπε οοπηπιοη- 
Ῥίδοεβ οὗ ἐπεοϊορίςαὶ ἀϊθουδδίοη ἴῃ ἴ86 
ἙδρὈϊπίσδὶ βοῆοοϊβ 88 ΨῈ}] 48 δπιοπς 
Ἠεϊ]επίβιις- [εννβ; [15 18 τεργεβεηϊεὰ 48 
μανίπρ Ὀδδη ἰογροϊίεῃ, οἵ δὲ 411] Ἔνθηΐβ, 48 
ποῖ μανίης Ὀδδη (Δ Κεπ ἰπῖο δοςουπῖ, 850 
ἐμδῖ {πε δάνεγθαγυ, οὐ Ῥείηρ οοπίγοπιςα 
τ 18. ἴαςῖ, πιυϑὲ σοπίδββ ἴῃδῖ δὶ5 
Δισυτηθηὶ 18 σεξυϊεά ὃν βοιπειῃίηρ ἴμδὶ 
δε δ᾽ πηβε! ἔ δοςερίβ. [115 115 νυ ἢ ρίνεβ 
Ἔδε ροΐπε ἕο ὦ ἄνθρωπε κενέ. Εοτ κενέ 

ἐδς Ῥεβμίμεὰ Πδ8 ΌΤΙ “τεεδιο," ἴω 
118. ὑσὶ βεῆβα, αὶ αἷβο “"ἱρῃογδηῖ," 
ψ ΒΟ αἀπιγαθὶν εἜχργεββεβ ᾿νπδὲ τῆς 
ντῖϊεγ εν  ἀθπιγ ἰπιεη 8, Βοιἢ Μαγυογ πὰ 
Κπον]πρ Βρεᾶκ οἵ κενός δ8 Ὀοϊηρ δαυϊ- 
ναϊεπὶ ἴο Καεα (Μαῖι. ν. 22), θυϊ ἴῃε ἴννο 
ψνογάβ δὰ ἀεγίνεά ἔσοτῃ ἀϊογεηιϊ τοοῖβ, δα 
ἴοττλεσ ἴτοπὶ ἃ Οτκ. τοοῖ τηεαπίηρ “ ἴο ΡῈ 
ἐτιρῖν," ἴῃς ᾿ἰδείεγ τοση ἃ Η εὗσ. οπβ πηεδῃ- 
ἵπρ “ἴο βρὶ" [8ε6 ἔπε νυτίτετ᾽ Β δτίίοὶς πῃ 
τ8ε Ε χῤοκτείογ, Τἷγ, τροσ, ΡΡ. 28 Η.]; κενός 
Ὧδ8 ποίῃίπρ ἴὸ ἀο ψ πὰ Καεα.--δργή: 
τῆς τεδάϊπρ νεκρά 8 ΒίΤΟΠ ΘΙ διτεβίςά ; 
τῆς ΟοΥῦεν Μ5. πιᾶῖκεβ ἃ ρυῃ ὈΥ τεδάϊηρ 
νδοῦδ," δἴϊεσ μανίηρ ντιτεη “Ὁ ΠΟΠΊΟ 
νδοιε ". ᾿Αργή 15 ποὶ 80 Βίτοῃρ, 848 νεκρά; 
ο΄. Μαῖι. χίι. 36, πᾶν ῥῆμα ἀργόν. 

γεν. 2:. ᾿Αβραὰμ ὁ πατὴρ 
ἡμῶν: Α Βιετεοίγρεά ρῆγαβε 'π 1 ενν 88 
᾿πεγαῖυγα.- οὐκ ἐξ ἔργων ἐδικαι- 
θη: ἴδε ντίϊο ἰ8 σαΐετίηρ ἴο τῆς 

με] -Κπονῃ [εν ίβῃ ἀοςιτίπε οὗ ΣῊ 
(Ζεοελ), οα τἰιῖθ δυδήεοϊ βεα Ἱπιτοάυςο- 
ὕοη ἹΝ., δὶ 2.---ἀνενέγκας Ἰσαὰκ 
“οὐ: Οἢ ἴΠ᾽18 δυδ]εοϊ 4π Ἐχλπιρὶς οὗ 
1ονν δα Βαρραάϊς (τεδίπιεπε πιδὺ ὃς οἱ 
ἱπίογεβὲ: “Βεω ΑΡγαμδπὶ βηδὶν μεϊά 
τς Κηϊΐε ονες ἢἷβ δεϊονεὰ βοη, [βᾶᾶς 
βεετγεά ἀοοπιεά, αηά ἴῃς δηρεἶβ οὗ βεᾶνεη 
βῃεὰ ἴδᾶγβ ὑν ϊςσἢ ἔε]} ἀροη 1βδδοβ Ἔυςεδβ, 

οδυπίηρ, Ὠἰπὶ δ᾽ ̓ πάπ 688 ἴῃ ἰαῖεσ 116. Βυὲ 
1πεῖς ργᾶγοσ ννὰβ βθασά, Τῆς Τοτά βοῆς 
Μίοδμδθὶ τῆς διομδηραὶ ἴο 1ε}1] ΑὈγάμασα 
ποῖ ἴο δβδοζίῆοε ἢἰβ βοη, δηὰ ἴπε ἀδνν οὗ 
{πὸ ννᾶ8β ρουτεὰ οἡ ἰβαᾶς ἴο τενίνε Ἠίΐτῃ, 
ΤΠ ταπὴ ἴο θὲ οἤετεά ἴῃ ἢἴ8 ρἷδςε μδὰ 
βιοοά ἴπεῖε τεδάυν, ργεραγεὰ ἴτοῦὶ (δε 
Ῥερίππὶπρ οὗ Οτγαδιίοῃ ΤΑδοίκι ν. 6). 
Αὐγαμδῖι δαὰ ρίνεη ὑγοοί {παῖ ἢς βεινεὰ 
Οοᾶ ποῖ ΟὨΪΥ ἔτοπι ἔεδσγ, Ὀὰϊ 4150 ουξ οὗ 
Ἰονε, δπὰ {πὲ ῥγοπηΐβε ννᾶ8 ρίνθ {δμδῖ, 
ΨΒεπανοσ ἴδε “Αἀξεάασαλ [-Ξ ἰῇς. “Ὀἱηά- 
ἰηρ," ἐ.5., οὗ 1848.] ομαρίες ννᾶ8 τεδὰ οῃ 
Νεν Ὑελγβ ἄδυ, οα ΨὨοἢ οοοαβίοη τῆς 
τατη᾿ 8 ποζῃ ἰ8 αἰννᾶγβ δίονη, ἴῃς ἀδβοεηά- 
δΔηῖβ οὗ Αὐγδῆδπὶ δου! δὲ σεάεετηεά 
ἄοπὶ ἴδε ροννεῖ οἵ ϑαίδη, οὗ βίη, δῃηὰ οὗ 
ορρζεβδβίοῃ, οὐνπρ ἴὸ ἐπε τηεγίς οἵ ἢἰπὶ 
ΨΏοΒε 8568 ἰδ δείοτε σοὰ 88 (ποι ρῇ 
δὲ Παά Ῥεξδη βαογίβοεὰ δηά Ἴςοηϑυτπηεᾶ,᾽" 
Ῥεείξ. Ἀ., 8 40 (ᾳυοιεά π᾿ γετυίει Ἐπογεῖ., 
', 874). [ἐ ἰ8 ἰῃϊετεβεηρ ἴο ποιίος τηδὲ 
Ἔνεῇ ἴῃ ἴῃς Ταϊπιυὰ {ε.΄., Τα'απὲτ, 44) τῃς 
αἰϊεπιρίεα βδοσίῆςε οἵ ἴβϑδς ἰδ τεραγάεά 
4150 ἔτοπι ἃ νεσν ἀϊβεγεπὶ ροίπε οἱ νίενν, 
ΒΌΟΝ ννοσάβ 85 ἴποβε οὗ 7εγ. χίχ' 5; Μίς. 
νἱ. 7, θείπε εχρίδἰπβά 45 γϑξεγχίηρ ἴο ἐῃῖ8 
ἐνεπῖὶ (566 ἔυγῖμες Ῥγοσδεάίηιρς οὗ ἐΐδ 80ς. 
97 Βὲδὶ. Αγεῖ., χχῖν. ῬΡ. 235 81). 

γες. 22. βλέπεις .. .;: 48 ἴπε8ε 
ψοτάβ ἅτε ἴῃς ἀεάιυςιςοη ἄγαν ἔτοπὶ 
ψ»Βδῖ ῥγεσβάεβ, ἰξ ἰβ δείζεγ ἴο ἰδκα {πεπὶ 
ἰῃ τδς ἔογῃι οὗ ἃ βίδιεπιεπί, ἀπά ποῖ 885 
ἰηςεττορβεῖνε.--ἧ πίστις συνήργει: 
1818. ἱπιρ 1168. 4 σεγίαίη τηοάϊβοδιίοη, υνῖτα 
τερατὰ ἴο πίστις, οἵ τῆς ΕΔ] δῦ ροβιείοη 
[ἌΚΕΠ ὋΡ Ὀγ ἴδε ψυτίξο, ἕοσ ἴπ νεῖ. 21 δ 
ΒΆγΒ: “28 ποῖ Αργδμδπὶ οὐ ἔδίμεσ 
υβειδεά Ὁ νγοσκβ "πο τηεπείοη δείηρ 
τοδᾶς οὗ ἰδίῃ; ψὮ16 Πεῖε (ΑἸ ἰβ δο- 
ςοτάεὰ δὴ εαυαὶ ρίαος νὰ ἡνοσκβ; οἱ, 
ΘΑ. ν. 6, πίστις δι᾽ ἀγάπης ἐνεργου- 
μένη, ςοποετηΐηρ νυ δὶς ννογάβ 1ἱρμείοοι 
8ῶγ8 {πὶ πεν “Ὀτίάρε ονες ἴδε ρυϊῇ 
ΨΠΙοΝ Βααπβ ἴο βεραγαῖε ἴπε ἰδηρυᾶρε 
οὗ 51. Ρδὰ] δἀπὰ ὅ8:. 14πιε8δ. Βοῖῃ δββογι 
ἃ Ῥτίποίρ! 6 οὗ ργδοιίςὶ ἐπεῦρυ, 48 ορροβεᾶ 
ἴο ἃ θάτγεῃ, ἰπδοῖῖνα τπθοσν". Οἡ συν- 
ἤργει 8εε Τ᾽ εί. ο7 ἐλε Τιυεῖνε Ῥαϊγίαγελς, 
(Δά., ἱν. 7, “Βαϊ δε δΒρίτιι οἵ ΄ονε ννοσκειῃ 
τορεῖμος ψ ἀπε ἴανν οὗ σοά.. ." 
(Ομβαγῖεβ). --καὶ ἐκ τῶν ἔργων ἡ 
πίστις ἐτελειώθη: ἰτ ἰ5 οὈνίοιιδ 
παῖ “ (41 18 ἀβεὰ μετα ἐπ ἴῃ Πίρῃδδὲ 
8ξηβΕ, ῃοΐ ΠΊΟΣΕΙΥ 8ἃ8 Δη δἰτίτυᾶς οὗ τηϊηά, 
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ρας ἔργων “ἡ πίστις ἐτελειώθη,; 23. καὶ ἐπληρώθη ἡ ᾿γραφὴ ἡ 

3 Ἰοῦῶ, λέγουσα: "ἐπίστευσεν δὲ2 ᾿Αβραὰμ τῷ Θεῷ, καὶ ἐλογί- 

αὔτ ν ὕα, σθη αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην," καὶ "φίλος “ Θεοῦ ἐκλήθη. 24. 
1.διὲ 

πο: γδ, ὃ 
σ᾿ Ῥεῖ. ἰ,. 6. Ὁ 

1.2 ΟὨτου, ΧΣ. 7; των τἶ, δ᾽ .Ὑ 

1 φτελειωθη ; Ττερ. 
3 Βοπίηο Κ΄. 

δυϊ 88 8 Θοά εἰνοη Ῥοβθεβδίοῃ [11 τησεῖ, 
δοννδνοσ, Ὀς ἔυγῖδετ ταπιαικεὰ ἰδὲ 1 τῆς 
7υἀαίδβτη οὗ τῆς } εν ]8ῃ- ΟΠ τι βιίδη τυτίτεσ οὗ 
1818 ραγὶ οἵ ἴδε Ερίβι!ε πδὰ ὕδεῃ βοσθ- 
νδὲ 1688 βίτοηρ, ἴπ6 ννοσγάβ ὑπο οοη- 
βἰἀδεγαιϊίοη νου ρόδον πᾶνε Ῥεεη μὰ 
ἃ ᾿{π||6 ἀϊ εσεμεν ; ἕος δοοογάϊπρ ἴἰο ἴῃς 
Ῥυγοῖγ ΟὨτίβιίδη ἰἄεα οἵ {δι, ννοῖῖβ, 
νῆα θείης δῃ τ τα ϑε χρῇ Ῥιοοῖ οἵ {ϊ8 
εχίβίεπος, ςουϊὰ ποῖ ὃς βαἰὰ ἴο ρετέεςϊ ἰϊ, 
8ΠΥ τῆοσε ἴζδῃ ἴπε ρτεδοῃὶπρ οὗ τῆς (δ ἢ 
οουἹἱά Ὀε βαϊά το ρεγίεοϊ τῆς ργεδομεσ᾽ 8 
Βεϊεῦ; τρουρῇ τνοτῖκβ ἃγε ἴτε γεβυϊε ἀπὰ 
ουΐοοτης οὗ ἔλίεῃ, {πεν Ὀεϊοπῷ, πενεῖ- 
τηεῖεββ, ἴο ἃ ἀϊβεγεηῖ οδίερογυ. 

Ψεσ. 22. ὙΠοσς ἰ8 δοπλε! 1|6 Ἰοοβεπεδ8 
ἰῃ τ6 ψΑὺ ἴῃς ΟΟΤ. ἰ8 υϑεὰά ἰπ τπεβς 
νΟσΒαβ; ἰῃ νδΊ. 21 τηδητίοη [8 πχδάς οὗἉ ἴπ6 
τσογὰ οἵ οἤετίηρ ὑὉρ [βᾶδο, ἡ Βεγεῦν, ἰξ 18 
βδἰὰ (νετγ. 22), Δ 18 ρεγίεοϊεά ; τῆθπ ἰξ 
ζοε68 βιγαίρες ου (νεσ. 23) ἴο δᾶ ἴπδὲ τς 
ϑοήρίατγα νν88 1 5]1ε νυ! οὮ βδιὮ, “ Αὗτα- 
δᾶπὶ Ὀεϊενεά... . "; 18 τελάβ 8 ἰπουρῇ 
τῆς αυοιδιίίοη νψγετα ἱηϊεπάβα τὸ τείεγ ἴοὸ 
τῆς οδετίηρ ᾧὧρ οὗ [βδᾶς,---ἰῃς ῥσοοῦ οὗ 
Ῥεγίεοιεά ἕδτπ; Ὀὰϊ ΔΒ ἃ πηδίϊεσ οἵ ζδεῖ 
τῆς υοιδιίοη τείετβ ἴοὸ Αὐγαῆδηλβ δε! ἰοῦ 
ἐπ ]ςποναδ᾽ Β ὑρτοπιῖβε ἰο ἔπε Ἵἤεοι τπδιὶ τα 
βεεὰ οἵ Αὐγαῆδπ) ννῶβ ἴο ῬῈ 88 Ὡυπηείουβ 
885 ἴῃς βίασβ οἵ ββᾶνεη. [πῖδςο. τ. ἐμαὶ 
͵δ ἴο βὰν, ἴδετε ἰβ πο ςοηπεοίίοη Ὀεΐννεεῃ 
τε αυοίϊδείοη τοῦ αεπ. χν. 6 δηὰ (πὰ 
οβεσίηρ- οὗ ἰδδᾶς, Τῆΐβ πιδηϊρυϊαιίοη 
οὗ ϑ8ογίρευτε 8 ΒΟ ΡΥ σπαγαςιεσίιβτὶς οὗ 
7ενίδ τιεϊμβοάβ οὗ εχερεβίβ.---ὁ πὶ ί στο 
ενσεν δὲ ᾿Αβραὰμ .. .: ἴδε Ν.Τ. 
τε ϑεριυδρίπι, ψΈΙΟΏ ἀϊθειβ ἔτοσα τπα 
Ἡδῦτεν ἰη τεδάϊπρ τῷ Θεῷ ᾿πβιελᾶά οἵ τῷ 
κυρίῳ, ἀπά τῃε ρδβδβῖνε ἐλογίσθη ἔοτ ἴῃς 
δοῦνε. Ἑδίιῃ, δοοογάϊπρ το [εν ϑῃ τεδοἢ- 
ἱπρ, νγᾶ8 ἃ βοοὰ ἀεεὰ νῆϊςἢ ννᾶβ Ὀουπὰ 
ἴο ὑτίηρ [18 τειναγά ; 1 ννὰβ οπε οὗ ἴδοβε 
τοῖηρβ ψὨΐοῦ ἀρμαπάφξα ἃ τενατὰ; ἴῃς 

Ῥδγαβε ἸΣΟΝ ΓΣῚΣῚ (“τὰς παετῖς οὗ 
[αἰϊτῆ, ἐμδιν "" {ΒΕ Ππ688.} οσοῦβ ἰπ 
Βενεσὰ. Καδδα, ςδαρ. 74, νΏετε ἰξ ͵8 ρᾶτ- 

411ε1 τὸ ΚΓΤᾺ ἽΣῚ (“τὰς πλετῖὲ οὗ 
τα ΛΝ ΡΝ ἘΔ ταοτίῖ, τπδῖ 18 1ἴὸ 
ΒΑΥ, ἰ8 σεφμίγεά ὉΥ ἰτυδιϊπρ αοά, ᾿υδὲ 85 
τοῖς ἰ8 σοαμίγεα ὉΥ οὈδοσνίηρ [με ὑσγε- 

οἰεά ἔτοτσι ες. χν. 6; ᾧ. Σ Μεος. ἱϊ. 44; Κοταῃ. ἷν. 3; Οἱ. 1. 6- 
δά. νἱὶ. 2). 

530 ῃ. δε Ι,, ἰΔτξὲ, (ΒδὉ :). 

4δονλος 60. 

ςερίβ οὗ {δε Τογαΐλ; ἴῃ6 πιδὴ ὙῆῸ 285. 
δοαυϊτεά βυβῆςοίεπε τηετὶς [8 ἰπ ἃ βίαϊε οἵ 
Ζεεοώέκ, ἴ.6., ἴῃ τῃδὶ ϑιδίς οὗ ετἱρῃίεουδηεβα, 
διιαϊποά ὃν ξοοά ψοσκβ, νβεσείῃ Πα 18. ἴῃ 
ἃ Ῥοκίκίοη τὸ εὐαένε Ὠΐβ τεννασά ἴτοαχ αοά, 
εν ροϊηιεάᾶ, ἰῃ (818 οοηπεςοη, ἃγα ἴῃς 
τεϊτετδιεὰ τνογὰβ οἵ Ομ γίϑε πῃ Μαῖῖ. νἱ. 5, 
16, “Μεγ, 1 δδῪ υπίο γου, πεν δάᾶνε. 
τεςεἰνεὰ (Ὠεὶς τεννατά "."--φίλος θεοῦ: 
Οἵ. 2 ΟΒτγου. χχ. 7; 188. χίὶ. 8; Ὠδη. ἐἰ}. 
35 (ϑεριυλρίηι) ; ἴῃ 8.γ. νὶ. 17 ἴδε ϑερῖα- 
ἃρίπι τεδάβ: ὕ Κύριον εὐθύ-- 
γει φιλίαν αὐτοῦ, ὅτι κατ᾽ αὐτὸν οὕτως 
καὶ ὁ πλησίον αὐτοῦ ; (Ὡς Ηεντενν ΠΔ5: 
“Ἐρτ 88 Ης Ηἰπιβεὶῖ 8, δὸ 15 Ηἰβ ἐτεηὰ, 
δηὰ (48 ἰ8Β Ηἰβ πᾶσης, 80 ἅσα δίβ ψοσΐβ 
(“νοσκδ" τηυδὲ τεΐεσ, τηοϑὶ Ππκεῖγ, ἴο τῇς 
“{ηςηά," ποῖ το σοἄ); τπε ϑυγτγίδς γιπς 
ἜΤΉΕΥ τῃᾶὶ ἔεασ αοὰ βδῆονν ρεπυΐπε 
{τἰεπάβῃιρ, ἴον δδ ες Ηἰπιβεὶζ ἰβ, 8ὸ ᾶἅσεὲ 
Ηἰς ἐτεηάβ, αηὰ 88 18 Ηἰβ Ὡᾶχης, δὸ ᾶἃῖα 
Ηἱΐβ Ψοσῖβ.᾽,, [πὰ (6 Βοολ οὗ γμδίϊεες, 
χίχ. 9, ἰξ βᾶυβ ἰῇ τείετθηςε ἴο Αὐγδῆδσχῃ : 
ΦΈΟΥ ἢς ψ 85 ἰοιιπὰ (Δ[{ΠᾺι] (Ὀε]ϊενϊη  ), 
᾿ηὰ ννὰβ ᾿υτίτεπ ἄονντι ἀροη 186 Ὠδάνεηὶν 
1Δ01618 248 πε ἐτίεπά οὐ αοά"; ἐδῖβ ἰ5 
τερεαϊεὰ ἴῃ χχχ. 20, δυϊ ἔσοτλ νυ ῃδὶ ἰ5 βαϊΣ 
ἐπ τῆς πεχὶ νεσβς ἰξ 18 οἴεασ ἐμαὶ 411 δοβε 
ΨὮΟ κεερ ἴῃς οονεπδηὶ οδπ ὃς ἰπβογ θεὰ 
ἃ8 “ {τἰεπ 8" ὕὑροη ἴῃεδβε το ]εῖβ. Ἀεἶβα- 
ταᾶπη (Βδοϊςἐμαΐεη, ῬΡ. 150 1.) Ροϊπί5 
ουξ πὶ αἱ τῆς οουτί οὗ ἴῃς Ριοϊετηϊεβ. 
φ ψ 8 ἴῃε ὉΠ οὗ Βοποὺυς οὗ ἴδε 
δἰρμεβὶ οἵ ἰῃς τογαὶ οδῆςϊα!β. [πὸ Ἡἐσά, 
υἱῖ, 47 ἴδε “Εἰεηάβ οὗ αοάἂ" ἰ8 ἂπ εχ- 
Ριεββίοη ἴοσ ἴῃς ““τἱρδίεουβ᾽", ὙΤῇς 
Ῥῆγαβε φίλος Θεοῦ, τπετείοσα, ν Ὦ1]6 ἱπ 
ἴδε ὅτβι ἱπβίδηςς Ῥσοῦ δ Υ ψέπεσζαὶ ἰῃ [15 
Δρριἰοδιίοη, θεοαπιε τεβισγίοϊεά, δὸ παῖ 
ἘΠΑΙΪγ, 88 ἀπιοηρ ἴμε Αταῦβ, “"ἴῆς δἰεπὰ 
οἱ αοά," Κλαϊ Αἰϊαΐ, οἵ βἰτωρὶνυ Εἴ 
Κααϊ!, Ὀεςαπιε βυμοηγταουβ τνἱἢ Αὕτὰ- 
δαπλ. [γεηδου8, ἷν. Ι6, ἷν, ἕο 4. τείδσβ ἴο 
Αὐτδπδπι 48 “ἴῃς ἐτἰεπὰ οἱ αοᾶ," Βυϊ Βε 
ἄοεβ ποῖ τηδπεοη οὖγ Ἐρίβεϊε; ἱ ἃ γείες- 
δος ἰο [μ18 νγᾶβ ἱπιεπάςὰ ἱξ ἰ5 τῆς ελιϊεβὶ ἡ 
ἰτᾶςς οὗ 4Δπ δουδίπίδπος τἱτὰ ἰ. 8:6, 
δυσίδεσ, ἂῃ ἱπιογοβεηρ ποῖε οἵ Νεβε!ε᾿ 8 
ἐπ τῆς Ἐχῤοσίίονγ Τίνιες, χνυ. ὉῬρ. 46 .; 
ζ΄. ἄξεη. χνιϊ, σ7 πίβετς τὰς Βεριυλρὶπε 



423-26. 11]. Σ. ΙΑΚΩΒΟΥ 449 
ὁρᾶτε ὅτι ἐξ ἔργων "δικαιοῦται ἄνθρωπος καὶ οὐκ ἐκ πίστεως μόνον.2" ΔτΑ ον, 
25. ὁμοίως ὃ δὲ“ καὶ " Ῥαὰβ ἡ πόρνη οὐκ ἐξ ἔργων " ἐδικαιώθη, 5--Ὁ ἴδια. 
4 ὑποδεξαμένη τοὺς ἀγγέλους ὅ καὶ ἑτέρᾳ ὁ ὁδῷ ἐκβαλοῦσα 7"; 26. 
ὥσπερ γὰρ ὃ τὸ σῶμα " χωρὶς πνεύματος νεκρόν ἐστιν, οὕτως καὶ 9 ἡ 
πίστις χωρὶς ἔργων 10 ἐ νεκρά ἐστιν. 

ΠῚ. τσ. Μὴ πολλοὶ " διδάσκαλοι γίνεσθε, ἀδελφοί μου, εἰδότες 

Χ. 38, δηά βεε 1 Καϑ. νἱϊΐ, 46. εἰἶϊ. το. 
20, 21; τ (ος. χί. 31; τ Τίῃ. ἱ. 7. 

Ἰσοινυν ΚΙ, Οες. 

ϑοντωᾳ Ο, Ρεβῇ., Οορί., Αγῃ., Αεΐῃ. 

Ειὶ. 1γ. 

ἰϊ. 4, χν. 
6, 17. 

ς 2 Μεςς. 
ἑν το; 
Αςἰ8 χίἰϊ!. 
τ τ Οος. 

Ἠεδδὶ, 
Ὶ 

ἃ ἔξ ταις 
οι ὶ. το; Μαιὶ. χχίϊὶ. 8; Ἔοκι. ἱἰΐ. 

Ἧμονον; Ττεξ. 

4 0πι. Ο, 7, Ρεβῇ., σοριῖ., στη. 

δ κατασκοπουᾳ ΟἸπιΕ],, Ρεβῇ., ΑπΏ., ἐχρί οσγαΐοσεβ εχ ΧΙ]. ἐτίρυβ ]ογατα ἰβγαμοὶ ὅ΄. 
5ΡΥ, ρεῦ Κ΄, Ρυ. εχ 8. ΤΥ, εο8 7. 

δ0πι. Β, Ῥεβἢ., Ασῃ., Αδῖῃ., ΝῊ (ρίδσεά ἐπ πιρ.), αὐυΐεπι δ΄, Οτίξ. 
90 πα. 2. 

τοδάβ, οὐ μὴ κρύψω ἀπὸ ᾿Αβραὰμ τοῦ 
παιδός ἐῤβια ἐγὼ ποιῶ, ννῃΐςἢ ἰ8 φυοιεά 
ΌΥ ῬΏΣΟ ἢ τοῦ φίλον μον ἰπϑιεδὰ οὗ 
τοῦ π. μον. [ἴπ ἴῃς ΜΒ., δο φίλος ἰπ 
ἀπε νεσβε δείογε υ8 ἰ8β γεηδεγοὰ δοῦλος 
(866 οτἰτςα] ποία ἀρονε). 

νεῖ. 244. ὁρᾶτε: ΤΒε διρυπιεηὶ ὃὈ6- 
ὕψέθη ἴπε Ὀνο βυρροβεά ἀϊβρυϊδηΐβ μανίῃ, 
Ὀδεη Ὀτουρῆὶ ἴο ἃ οἷοβε, ἴπε ττίϊες δά- 
ἄγεββεβ ᾿ἷβ ἤδάγεσβ αρϑίῃ, δηὰ βπ|8 ὑρ ἱπ 
Ηἰβ ονγ τνογάβ.---μόνγον: ἴπε Ἡτίτοσ, ὉῪ 
υδίπρ 1815 ννοσά, 4!Ποννβ τόσα ἱπηρογίαπος 
ἴο (8 τπᾶη δα πᾶβ γεῖ ἄοπε; ἴῆδγα 18 
ὩΟΐ ΠΘΟΟΒΒΑΣΙΥ ΔΠΥ ἱποοῃβίβίεπου ἰπ ἘΠ 8, 
ἴδε εχίξεηςίεβ οὗ ἀγρυσμεηε οἡ οοηίτο- 
ΜΕΓΒΙΆ] ἰορὶοβ δοπλεῖί πηεβ γεηυΐγε βρεοῖδὶ 
δίσεββ ἴο δὲ ἰδϊά οὴ οὔε ροϊπε οὗ νὶενν ἰὸ 
ἴδε ραγιί] ἐχοϊυβίοῃ οὗ δἀποῖδες ἱπ οσάεσ 
το θαίδπος ἴπε οπε-ϑἀεὰ νίενν οὗ δη ορ- 
Ῥοπεηῖ. 

γες. 25. Ῥαὰβ ἡ πόρνη: [ἴ πιυδὶ 
Ῥτοῦαθὶν πᾶνε Ὀδεη ἴδε ρΡοβίτίοη αἰτοδάν 
Δοοοτάεὰ ἴἰο Βαμα ἴω [εὐνίδα ἰγαάϊτίοη. 
ἴδδῖ ἰηἀυοεὰ τῃε ψτίτετ τὸ οἷτς δὴ Ἄχαπιρὶς 
κε τῆϊ8. [π Μεολέϊα, δᾳδ, ἰξ ἰβ βαϊά 
ὅδὶ ἴς Βαιῖοι Κδῃαῦ δβκεά ἴον ἰογρίνο- 
Ὧς88 ΟὗἨ ΠΕΓ 581πη8 ἔοπὶ αοά, ρ᾽εδάϊηρ οἡ 
πασ ον δε ῃ81 ἴῃς ροοὰ ψοσκβ βῆ!ς μιδὰ 
ἄοης ἰπ γεϊςαβίηρ ἴδε τηεββεῆρεῖβ. Τῆς 
ΔἰεπρῖΒ νυ ΐῖοΒ δᾶνα Ῥεθη τηδάς ἴο εχ- 
ΡΙΑίπ ἀννᾶὺ ἰᾷς ἔογοε οὗ πόρνη ἀζεὲ ἔμείε. 

νεῖ. 26. πνεύματος: ϑρίτ(2 8 δυρ- 
ξεδβίεά τεδάϊηρ, κινήματος, ἰ8 νΕΙ ἰη- 

Βεπίουβ, θα αυΐϊτε ἀπποοι ; ΤΙ͂Ν ἰδ 
οἴϊεη υδεᾶ οὐ ““ Ὀτοδίῃ," δά τῆε ατσεεῖς 
εαυϊναϊεηι, πνεῦμα, ἰΒ 4180 υϑεὰ ἴῃ 186 
8816 ΨΆΑΥ ἴῃ ἴπε ϑεριυδρίηξ, 
᾿ΠΌΟΠΆΑΡΤΕΚ [1]. ν. 1-18 ἔοττι ἃ 86]}}- 
ςοπίαϊποά βεοιίοη ; ἴδε βυδήεοι ἀεδῖε υϊτῃ 
15 πε Ὀτί Πρ οὗ [Βα τοηρυς, βε6ὲ δῦονε 
ἡ. το, 26, 27. 

νΟΙ. ΥΥ͂. 

10 Ῥγ, των ΑΟΚΙ;Ρ, ΤΗΙ.͵ Οεο., Ττερε. 

Ψψετ.:. Μὴ πολλοὶ διδάσκαλοι 
γίνεσθε: ἴπε Ρεβδίεδ τεδάβ: “1,εῖ 
δεῖς ποῖ ῬῈ την ἴεϑοετ8 ἀτηοηρ γου"; 
δοῖβ τὰς Οτεεῖκ νεγβίοη, Ψν ΒΙΟἢ ἱπιρΙ 168 
τδδι ἴῃς ““τεδοπΠετῖβ" δεϊοησεά το ἐπα οου- 
ξιεραϊοη οὗ ἔπε ἐδιμἔω], 45 νεῖ! δ8. τῇς 
ϑυτίδο, νυν οἢ ἱπηρ 168 τπδὲ “ τεδομεγβ" γοσα 
ουϊδιάς ννεσγὰ ννεϊοοτηδά,---οὐς, Ῥβευά-ΟἸΘη,., 
Ὁ: νἱνρὶπἰίαίε, ἱ. τα. .. φυοά ἀϊςὶξ ϑοτίρ- 
ἴυτγα, “Να πλυϊὶ ἱπίεσ νοὸβ βίπι ἀοςίοσοβ, 
παῖτοβ, πεαὰε ΟγηΠ 68 8115 ρσορῃείδε .... " 
(Κεβοῆ., οῤ. εἶξ., Ρ. 186),---Ὅδλγ νη 688 ἴο 
ψδὲ ννα Κηονν ἔτοτι οἴδες βουγοαβ ἴο βανὲ 
δαθη ἴῃς δοῖιιδὶ ἔδλοϊβ οὗ (δε οαβα. [ξ ἰβ 
ἴῃς ρτιεδίεβε τηϊβίακε ἴοὸ βιρροβε ἔμδὶ 
διδάσκαλοι μετε ἰδ εαυϊναϊεπε ἰο ἘΔΌΡἰ8 
πῃ τῆς τεοπηΐοδὶ βεηβε. [}ἢ τῆς εν 88 
“Ἡσρυδεβ οὗ ἱμελγηΐηρ " (ἑ.6., [ὃς ϑγηδ- 
ξοζυεδβ, ἴοσ ἴπεβα ννεῖς ἠοῖ Ὄχοϊυδίνεῖν 
Ῥίδοαβ οὐ ννοσβϑῆϊ) νυ βεῖμεγ ἰπ Ραϊδβεῖης 
οσ ἰπ ἴῃς Ὀϊβρεγβίοη (Ὁ πλοῖα 80 πῃ (86 
Ἰαϊέετ), μετα ν88 νεσγ {ππ|6 σϑβισίςείοη ἴῃ 
τῆς πιαῖϊες οὗἨ τϑδοῆεγβ; δἰπιοδὲ δηγοης 
ψουά δ6 ᾿ἰϑιεηθὰ ἴο ψνῆο ἀεβίγεά τὸ ὃὲ 
δΒολεᾷᾶ, γε πᾶνε δη Ἄχᾶτηρίς οἵ Πϊ8 ἐπ 
ἴδε οδδ86 οἵ ουν 1,οτγά Η]τηδβεὶξ, τνῆο ἑουπά 
πὸ ἀἰ βου ἱπ επιτετίηρ᾽ ἱπίο ϑυπαροριεβ 
δηᾶδ τεδοϊίηρ (δίαϊε. χιΐ. ο ., χιι, 54; 
Μαεῖς ἱ. 309; [πὲ νὶἱ. 14 Η΄,, εἴς., εἴς,), 
ΔΙ πουρἢ Ηἰβ ργεβεηςε ἴδεγα τησϑὲ ἤᾶνα 
Ῥεδπ ΕΓ ἀϊδιδβίεῖ! ἴο τῇς Ϊ1ενν ϊ8ῃ 
δυϊποτίεεβ, ἀπά δἰπουρσῃ Οα βοπλε οσοᾶ- 
δβίοῃβ ἴπε ογάϊπαγυ ἤεάγεγβ δ[ορεῖμεσ ἀϊΐδ- 
βεηϊεὰ ἔγοπὶ ννῃδὶ Ης ἰδυρῆις (6.5΄., [οἢπ 
νἱ. 590-66) ; πε βᾶπι6 ἰδ ἴσια οὗ 5.. Ρείεσ, 
81. ]οδη, ἀπά δϑονε 411] οὗ 8ι. Ραυ]. [πῃ 
τῆε οαδὲ οὗ 8:1. Ρδὺϊ! (οσ. 88. ἃ βο!ρ] 68) 
ΜῈ πᾶν δὴ εχίγεσηε Υ ἰπιεγεβιίης ἰη- 
βίδηοες (ργεβεσνοὰ ἰῃ ἴδε Βαδγὶοπίδη 
Ταϊπιυᾶ, Μερ., 26α) οὗ δῃ αἰζεπιρῖ, ἃ 
Βυςοοββίῃ! δἰζεηρί, τπδάε οὔ οπε οὐ- 
οἰβίοη ἴο 8(ορΡ δὲ8 τοδοδίηρ; ἰἴ 8 βαϊά 

29 
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Ὁ ϊ. 10. ὅτι μεῖζον κρίμα λημψόμεθα] 

ΙΑΚΩΒΟΥ ΠῚ. 

2. πολλὰ γὰρ 3 πταίομεν " ἅπαντες " 
ΠΝ αἰ "εἴτις ἐν λόγῳ οὐ πταίει,3 οὗτος ὁ "τέλειος ἀνήρ," δυνατὸς" 'χαλιν- 
1, χίχ. τό, 
Χχν. ὃ, 
Χχχνὶΐ. 18. 

αγωγῆσαι καὶ ὅλον τὸ σῶμα. 4. εἰ δὲ ὁ τῶν ἵππων τοὺς " χαλινοὺς 
ἃ Μαι. τί. εἰς τὰ στόματα 7 βάλλομεν εἰς ὃ τὸ πείθεσθαι αὐτοὺς ἡμῖν," καὶ ὅλον 

37. 
εἰ. 4. 
{ἰ. 26. ΕΡῬι. χχχίΐ. 9; χχχίχ. 9. 

1 ληψομέεθα ΚΙΙΡ, ουζβ8., δυπλεἰβ ΝΡ. (Δοςἰρί ἐπι 2. 
3 Αυΐεπι 7. ΣΝοῆ εταῖ 7. « Αἀὰ ετἰς 7). 
δδνναμέενος δῷ, οὐτδδ., Ογτ., ΤῊΪ. ; δὰ τε Ονἱά, 

ὁ εἰδε γαρ δῇ (οπι. γαρ δ4); ιδε ΟΡ, οὐγεκ,, ϑγτῆκ, Αττ., 58}., ΤῊΙ. ἢ Δ ΝΗΓῚ Ῥεβῃ. 
Ἶτο στομα Α, εὐτξδ., Ρεδῇ., ϑυτῆκ, Αστη, 

δκρος ΑΚΙΕΡ, οὐτβδ., ΤῊΙ]., Οες., τες. 

ϑημιν ανυτους Α(, οὐτεδ., Ττερτοέ ; οὔ. ἡμιν 7. 

δι τῃς ϑγπάρογρυς οἱ ἴῃς Αἰεχαπάσιδπβ 
(πιεπείοηςἃ ἴῃ Αοἰδβ νὶ. 9), ῃϊομ ννᾶβ 
οδ]1εἀ “τῆς ϑγπάφορυε οὗ ἴποβὲ οἵ Τατς- 
8.8," ὁ.σ., τὰς οϊ!οννεσβ οἵ 5851. Ῥαυ], ννδδ 
Ῥοῦροι ἋΡ ὃγ ἃ Ταπηδίϊε (" τεᾶςπες "ἢ δπὰ 

ἴοσ ργῖναϊε ρ' (8εε Βετρπιδπη, 
δ μαίδελε Αῤοϊορεια νι μεμέεςίανεενεϊ. 
Ζεϊίαϊεν, Ρ. 9. [κῸ τῇς Αἰδεπίδηδ 
(Αςῖδ χνὶϊ. 21), τηδτν ἱπαυϊγίηρ [εν ννεῖα 
ΔΙΝΆΥΒ τεδὰν ἴοὸ πεᾶγ βοπὶες πενν [Πίηρ, 
δηὰ ννεϊοοτηεὰ ἱπίο ἰδ εἰς πουδεδ οὗ ἰεᾶγη- 
ἰωᾷ τεδοδεγα οἵ 411 κὶπάβ (7. Αςῖδ χν. 24; 
χ Τίπι. ἰ, 6, ). ΤΒε (ο]ονπρ ννουϊά ποῖ 
μανε Ὀδεη εαἰὰ υὑπ|εβ8 πεῖ ἢδά Ὀεεη 
ἕτεαὶ ληρεῖ οὗ [ενν8 Ὀεΐπς ἰηυεποςά Ὁ 
ἴῆε ἀοοιτίπεβ οοηάεπηηεά : ““ ΑΙ] ΙΒγΆε ε 8 
πᾶνε {πεῖς ρατὶ ἰπ τῆς νοτὶ ἃ ἴὸ Ἴοπηε, 
ἐοον δῖ τὰς (οΠ]ονης (15γας] 1656) μαναὰ 
ὯΟ Ρᾶτὶ τμετείπ,---ἢς 0 ἀεηίεβ ἰμδιὶ τῃς 
Ἐεδυττγεςτίοη 18 ἃ ἀοςίτιης ἔπε Τουπάλιίοη 
οἵ ν»ὨΙΟὮ 18 ἰὴ τῇς ΒΙδ]6, ΒῈ ῆο ἀεπίεβ 
τῇς ἀϊνίπε οτἱσίη οὗ ἴδε Τογαΐ, δπὰ (ῃς 
νῃῸ 18) ἂη Ἐριουτεαη" (δανὰ., χί. σα; 
αυοιεὰ Ὁγ Βετρπιᾶπη, οῤ. εἰ., Ρ. ο). ΤΏς 
ουδίοπι οὗ ]εννΒ, δῃὰ ἐβρεςίδ!]γ οἵ Ηε]]εη- 
ἰδς [εννΒ, οὐ ρεγγα τίη ρ ἰεϑςμετβ οἵ νασίουϑ 
Κὶπὰβ το επίες μεῖς ϑυπαρόσυςβ δηά εχ- 
Β ρά τηεὶς νίεννΒ, ννὰ8 ποῖ ᾿κεῖγ τὸ βᾶνε 

αὐτοραϊεὰ ἤδη πεν Ὀεοαπις ΟἸγίθ- 
εἴδη, νυ ἢ τνἂϑ ἴῃ ἰ8ε 1 ἃ βίβη οὗ ρτεδίες 
1ἰδεγα!-τηϊπάςάπεθθ. Τῆς διδάσκαλοι; 
τπεγείοσε, ἰῃ ἴῃς νεγβε Ὀείοσς 8, πγυδῖ, ἰὲ 
ἰδ Βεϊά, Ὅς ἱπίεγρεείεά ἱπ τῆς ϑεῆπδε οὗ 
τρδὶ Βλ6 Ὀεεη βαϊὰ. Ὑῆπε δος ρδξβαρε 
ἰδ εἐχοεεάϊ νὴ ἱπιεγεβεῖηρ ἂ5 τῆσγονης 
ἀειαιεά ᾿ἰσῃς ἀροη ἴδε ππειϊμοάβ οἵ οοη- 
ἸΣΟΝΟΙΒΥ ἴῃ ἴπεϑεὲ Ὀίαβροσα 8 δυε5; 
ἔδε! πρὶ βεεπηβ ἴῸὸ δανε τη ΠΙΡΏ, ἃ8 ψνὰ8 
πδίυσγωι, πιυϊυα] δῦυδε ννᾶβ νι ες 
Ῥουγεὰ ἔοτι δ ἱϊπουϊ δέπε, Ἰυάρσὶπρ ἴτοσῖλ 
ἴδε βίεσῃ ψοσάβ οἵ τεῦυκε ψ Ὡς τα 
ντίτες Πδ8 ἴο ὑδε (νος. 6). Οη ἴδε διδάσ- 
καλοι ἴπ με δαεῖν Οδυγοι βεε Ηδγπαςκ, 
Ἐχῤῥακεῖοι . . . 1. ῬΡ. 416-.461.---αἱ ὃ ό- 

τες ὅτι μεῖζον κρίμα λημψό- 
μεθα: Ὁ Ῥὶν ν ΑΔΟΙΑ ἵ. 18. Ξ ΑΝ 
του ρ ἰεβΒ νοτάβ οοσδβίομβ δίῃ"; ἱ. Χ2. 
“Αδιδιίοη βαὶά, γε νῖϑε, Ὁς ἴπ 
Οὺς Ψψοσάδ; ρεζοῆδηςς γὰ τῇδ  ἰηοῦτς ἴῃς 

Χεδι οἵ εχῖϊε, δηὰ ὃς εὐδοά ἴο ἴῇε ρἷδοε 
οἵ ἐνὶ] ψναίεσβ ; δηα (ἢς ἀϊδοὶρῖςβ ἴἰμδὲ σοῖς 
αἴϊες γοὺ πιῶ ἀσπὶς ἀπὰ ἀϊε, ἀπὰ {πὰ 
Νάδπιε οἵ Ἠεαδνεη δε ρῥγοίδπεά"; Ταγῖοσν 
ςομαπιεηῖδ (ἢῦ8Β οὐ ἴμπεβε νογάξ : 
“ Θοδοῖδιβ τηυβὲ κε Βεεὰ ἰὸ {πεὶγ ἀος- 
αὐἴης, ἰεβὲ ἴΠΕῪ ρᾶ88 ονὲσ ἱπίο ἴδε γεδ! πὶ 
οἵ Βεζεξβυ, δηά ἱποουϊαϊς μεῖς ἀϊδβεῖρ!εβ 
νυ ἀελάϊν εἴτοσ. Τῆς ΑΙ οἵ υη- 
τ 5 υπιτυῖῃ, ἴο ἱπηδῖδε ὑπο ἰδ 
ἀκα". λημψόμεθα: ἴδε ντίτες ἀοε5 
ποῖ οὔεῃ δββοοίδίς Ὠἰπιθε τὰ 5 
ΒοΆΓΕΙΒ ἃ8 ἢε ἄοεβ ἤεῖε; ἰἢς ἤσϑι 
Ἰυγαὶ 15. ΟΥἹῪ ταγεῖν ἔουπά ἰπ ἴῃς Ερίδεϊε 
ΜᾺ πταίομεν ἴῃ τ1Πε πεχὶ νεχϑε). 

γεν. 2. πταίομεν: βεε ποῖε ἀῦονε 
οπ τὴ᾽8 ννοσὰ 1ἰ. το.--εἴ τις ἐν λόγῳ 
οὐ πταίει: (ζ΄. 8ιτ. χίχ. 16, τίς οὐχ 
ἥμαρτεν ἐν τῇ γλώσσῃ αὐτοῦ;--τέλ- 
ειος: 8ε6 ποΐθοῃ ἱ. 4.--ἀν ρ΄: δεε ποίε 
οηΐ. 12.---χαλιναγωγῆσαι: δέε ποίε 
οπ ἱ. 26.--καὶ ὅλον τὸ σῶμα: ἴϊ ἰ8 
φυΐϊε 40] ἴθι ἴμεβε ννοτάβ ἃτε πγεδηὶ 
ἰαν ν ἴδε ἐχασρεταϊοὰ κεβιϊςυ]διίοη οὗ 
δῃ Οτίεπίδὶ ἴῃ ἴπς ἐχοϊϊειπεαι οὗ ἀεδαῖα 
ἰδ ῥεονεσγδίδὶ; ἴπδὶ τῆς τείεγεπος Ὠετα ἰδ 
ἴο ἐνεῃ τῦοσε ἴπδη [ἢ 8 15 4180 αυϊϊς ψἱἢ- 
ἱπ ἴα Ὀουπάδβ οὗἩἨ ροββί δ Ππγ, οὐ ]οΒη 
χυὶι. 22; Αςἰδβ χχὶϊὶ. 2, 3. 

ες. 3. εἰ δὲ: ιΠϊ8 ἰΒ τῇς Ῥεξὶ δί- 
τεδιςὰ τεδάϊηρ, Ὀυϊ θ8εε Μαγογ'Β δάπιγαδ]ε 
ποίε ἰῇ ἕλνους οἵ ἴῃς τεράϊηρ, ἴδε - 
τῶν ἵππων: “Τῆοε βεηίεινε 5 Ὦετε 
Ῥυὲ ἰπ δὴ επιρμδιῖς ρἷδοε ἴο τηλγκ ἴῃς 
οοτηρασίδοη. ἴΐ Ρεϊοσεν βουτιο χαλιγοῦν 
ἃπὰ το στόματα, ῥτοδΔ ΐν τηοτε ἴοὸ ἴδε 
οττηοσ δβ ἀϊδβιϊηρυϊδπίηρ ἰὶ ἴτοσι ἴδς 
Βυπηᾶπ ὑτίάϊε, δὸ ψὲ ὅλνε ἄχρι τῶν 
χαλινῶν τῶν ἵππων, Αρος. χίν. 20, ἐπὶ 
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τὸ σῶμα αὐτῶν μετάγομεν. 4. ἰδοὺ 2 καὶ τὰ πλοῖα, τηλικαῦτα 3 Αεις 
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χχν]ϊ, 40, 
ὄντα καὶ ὑπὸ ἀνέμων σκληρῶν“ ἐλαυνόμενα, μετάγεται ὑπὸ ἐλαχίστου ; Αειε χίν.5. 

8. χίΐ. 3, Ὁ πηδαλίου ὅ ὅπου ἡ ' ὁρμὴ 7 τοῦ εὐθύνοντος βούλεται 55. ς. οὔ- " Ῥδηκη 
τὼς 9 καὶ ἡ γλῶσσα μικρὸν μέλος ἐστὶν καὶ 10 μεγάλα " αὐχεῖ..0 ἰδοὺ 
ἡλίκον 11 πῦρ ἡλίκην ὕλην ἀνάπτει " 6. 

1 μεταγομεν αντων Α, 13. 3 ειδε 24. 
4 Ῥχ, ἴδπὶ 7; σκληρων ἀνεμων ΑΙ,, εὐτδ8. 

8,9; 5'τ. 
ἢ να 

καὶ 12 ἡ γλῶσσα 18! πῦρ,.6 δ΄ Ὅτον ανὶ. 
27; 5ῖγ. 

νὴ. 8; φ(. Ῥτον. χὶΐ. χ8, χν. 1, 2. 

3 Ῥχ, τα Β. 

δ-ὐ Ἐλ υδίουπιημα ἀϊγίρυπίας νο] απηρίδϊε δογιπὶ αἱ εᾶ5 συρεγηδπηὶ 7). 
5 Αἀά αν ΑΟΚΙ;Ρ, οὐτεβ., ΤῊ]., Οες., Ττερτοε, τες. 

ἸΟπ. ἢ ορμῆὴ 5. 
9σαντως Α, 5. 

8 βονληται ΑΟΚΡ; βονληθη 13. 
λ0--ὶὸ μεγαλανχει ΟἾΚΙ,, οὐγεδ., ΤῊ]., Οες. 

1λ ολιγον ΑἸΟΞΚΙ,, οὐτδδ., ϑυττ., ϑδῇ., Οορί., Ατπι., Αεῖῃ., ρυβ πη 77. 

13 Ογῃ. δ 4.. 
14 Ὑγ εἰβ8 ρυποιυδίεβ: πυρ. 

τὸν χαλινὸν τοῦ ἵππον, Ζεςῇ. χίν. 20. 
Ο,. Ῥβ. χχχίϊ. ο᾽᾽ (Μαγοι). Κπυονης 
ἄγαν αἰϊδπείοη τὸ Ῥηϊο ννΒο “ δρεᾶᾷκβ οἵ 
τῆς δεν ΨΆΥ ἴῃ ΨΠΙΟΣ ἴῃς Πογβα, ἴπῸ τηοδὲ 
δρίσὶ οὗ δηἰπιδὶβ, ἰ8 1 ἃ τ βθη Ὀγιἀϊεά, 

ὁ Μωκάϊ Οῤῥῥ., Ῥ- τοε ".---καὶ ὅλον 
τὸ σῶμα. ..: Ο. νῃδι τνγᾶ8 βαϊά ἴῃ τῆς 
Ρτεοεάϊπε νεγβε. 

νει. 4. τηλικαῦτα: ΟΥ̓ 2 Οοτ. 
το; ΗδεθὍ. ἰϊ. 3; Κεν. χνὶ. 18, τῆς ΟΠ]ΥῪ 
οἴδες ΝΙΤ. ραββᾶρεβθ πὶ ψὩςἢ τῃς ννοσά 
οοοῦτβ.--π ηδαλίον : ΟἿΪΥ εἰδβενπετα 
ἴῃ Ν.Τ. ἴῃ Αςῖβ χχνὶΐ. 40.---δρμ΄ή : ΟὨΪΥ 
εἰβεννῆεσγα ἴῃ ἴῆς Ν.Τ. ἰπ Αςῖϑ χῖν. 5, υδβεάᾶ 
τδεῖς, ῃοννενεσ, ἴῃ (ἢ βϑηβς οὗ ἃ σιιβῇ οὗ 
Ῥεορῖς. Τῇε ρτδρῆίς ρίοϊτυσε ἰπ τΠ18 νεῖβα 
ξἰνεβ ἴδε ἱπιργεββίοῃ ἴμδὶ ἴῃς ψυτίτεσ χίνεβ 
ἴῃς τεβϑυ οὗ ρεγβοηδὶ οὐβεσγναίίοῃ. 

νεῖ. 5. ἡ γλῶσσα. . .: Εον τδϊδ 
ἰάεα οἵ ἴδε ἱπδερεηάεπε δοϊίοη οἵ ἃ πηεπι- 
Ῥετς οὗ τῆς Ῥοάγ ἰδίκεῃ 828 Ἰπουρῇ μΡεγβοη- 
ΔἰΣγ ἡνεσα δεϊδομεὰ τὸ 1 βεὲ Μαζί. ν. 20, 
30, χν. 10; [1 18 αυϊξε ἰη τῆς Ηεῦτενν δι γε, 
ς΄. ἴθ τῆς Ο.Τ. ἴδε βάγης τπίηρ ἴῃ οοπηεο- 
ἴοη νὴ ἀπιγοροσηοσρῃϊς Ἐχργεββίοηβ. 
Μοβαιε (Επῤοείίονν Τίνιες, χῖν. Ρ. 568) 
ἄταν διἰϊεπείίοῃ ἴὸ ΡΙυϊασο ἢ Β εδβαυ, ᾿ς 
Οαγγμίδίαίε, το, ῆετα ἴδς υπίοη οὗ 
βἰταῖας ἡδυϊτίοδὶ δηᾶ ἱρπεοὺβ τρείδρῃοσβ 
(48 ἱπ 148. ἰϊϊ. 4-6) [8 ἰουπᾶ; “τῆε 
τα ΤΑ δὲ δρεᾶκβ ἤγβὲ οὗ βρεεςῇ 28 δεγοπά 
σομΟὶ οπος ἰξ 8 υἱκϊετεᾶ, Κα ἃ βῃϊ0 
ΠΟ Ὦ 848 Ὀγοίκεη ἴοοϑε ἔτομι [8 ἀποβογαρα. 
Βυὲλ ἴῃ ἴ86 [ο]οννίπρ βεπίεηςς, ἢε οοπηε8 
πεᾶσεσ το ἴδε ἰάεδ οἱ ̓ δηιεβ Ὁγ φυοξίηρ ἔτοτὰ 
ἃ πταρτηεηὶ οἵ ΕυτγὶριὯε8 ἴδεθε 11πε8 :- 

τ τ τρυχ το, 
ΤᾺ 

Πύθοιντ᾽ ἂν ἀστοὶ πάντες."--- 

18 ΤΊ, ρυποιυδῖεδ ἴἢυ8: ἀνάπτει ἡ γλωσσα;,. 

καὶ μεγάλα αὐχεῖ: ἅπ. λεγ. ἰῃ 
Ν.Τ.; τῇε βάπιὲ ννουϊὰ Ἀρρὶν ἴο ἴδε δ]έει- 
πδῦνε τεδάϊηρ (8ες οὔ οὶ] ποίς ἀρονε) 
μεγαλανχεῖ. ἴῃ Θίτ. χΙν!, 18 γε πᾶνε, 
καὶ ἐμεγαλαύχησεν ὑπερηφανίᾳ αὐτοῦ. 
Μάαγοζ πιοβὶ ἱπν τετηδγίκβ: “ ὙΒΕσα ἰ8 ΠΟ 
ἰάεα οἵ ναΐῃ Ῥοαβείηρ, ἴῃς νὮο]6 ἀγρυπιθης 
ἴυγηβ ρου ἴπε γϑϑ! ν οὗ ἴπ6 Ῥοννεσ  Ὡ οἢ 
ἴδε τοῆσυε ροββεββεβ" ; 1{π|8 ΛΙΠΪῪ ὈδαΓδ 
ουἱ νῃδί δδ8 Ὀεεη ἱπιρ]εἀ ἀρονεα, ἰπδὶ τι18 
βεοσιίοη πιδ8 ἴογ [18 οὔ͵εςξ ἐμὲ διϊεπιρὶ ἴο 
Ραοίεν τἰᾷς ἰείεγθεββ ψΐο μα δγίϑεπ 
1π οαγίδίῃ ϑυπάρορυεβ οἵ ἴῃς Πίαβρογα 
ονῖηρ ἴο ςοπίζονεγϑίεβ δἀγουβοὰ μ τῆς 
Βασδῆρσυεβ οἵ νατίουϑ “ 1 θεῖ". --ἰδοὺ 
ἡλίκον πῦρ ἡλίκην ὕλην ἀνά- 
πτει: αἱ {με τἰβίκ οἵ θείῃρ οβαγρεά ψ τῇ 
Τλης δυπεββ τπῸ6 βυγπηῖδε ΤΏΔΥ δα Ρετ- 
τηϊττοὰ Δ8 ἴο Ψ Πεῖποσ [18 ρἰοῖυγε τνὰβ ποῖ 
βυρρεβιε Ὁγ ἴδ εἰρδι οὗ Δη Ἔχοϊίεά δυὰϊ- 
ἐποα ἴῃ βοπΊα ρίδοςα οὗ τηεεϊίηρ ;  Βθη 8ῃ 
Ἑαβίεσῃ δυάϊεηοε Ὧδ8 Ὅξεῃ δζουβεά ἴο ἃ 
Βἰσῃ ρίτςἢ, τε ποῖβε οὗ ἰοῆρυεβ, δπά 
βεκιϊςυϊλίίοη οὗ [ῃς δἴτῃβ οοσδβίοπθά ὃν 
ἴῆς ἀϊθουδδίοη ἔο]οννπρ ρου ἔπε ογδιίοη 
ΨὨΙΟΝ 8ᾶ8 Ῥθοη ἀεϊϊνετεᾶ, ταῖρμς τηοϑὲ 
ΔΡΕΥ Ὅς οοτηρατεά το ἃ ἔοσεβὶ ἔτεα ; ἴδε 
τοῆσυς οὗ οπε βρεᾶβίκεσ μδ8 βεῖ Δθΐδζα 81] 
τ-8ε Ἰπβαιηπαρις ἐπλίσηαι πνρασει τοῦτος 
νεῖ ἴῃ 68 ἱπίο Ῥεΐῃρ. 6 Ροραὶ ὑΠπν 
μαι {πὲ βρύα: μαά βρὰς αν οἵ τηϊ8 πὰ 
ἴῃ δ΄β πὐὶπά 5ῃουϊὰ ποὲ ὃς Δἰϊορεῖδες εχ- 
οἰυάεά.---ἀνάπτει οοοῦτε ἰπ ἴῃς Ν.Τ. εἶδε- 
θεῖε ΟΠΪῪ ἱπ [ὑκὲ χι!. 40; ΤΑγΐοῖ 
(μοῖρά ΌΥ Μαγοῖὴ βᾶγβ: “ἢ ἔσγεβ 

παϊεά ὈΥ ἴδε ἴοηρσυε 8εεὲ Μιάγ. Ἐδϑῦ. 
οη ἴμεν. (χίν. 2) χνΐ. ψβεσα ἴῃς ψνοσάβ ἃσε 
αἰπηοδὲ ἴῃς βᾶτηβ ἃ8 ἴποβε ἰῃ 81. ]άσζηξδ, 
φμαπία ἱπεεπάδα ἰΐηρμα ἐχοϊίαε 
ει. 6. ϑες οττίοαὶ ποῖὶς αὔονε ἔοσ 

βυρρεκίεά ἀϊβετεποεβ ἴῃ ρυποιυδίίοη.--- 
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τὰ Μεῖι. χν. κόσμος τῆς ἀδικίας, ἡ γλῶσσα καθίσταται ἐν τοῖς μέλεσιν ἡμῶν, 
11,18, 10; 
{. κιΐ. 6 ἡ 3 “ σπιλοῦσα ὅλον τὸ σῶμα καὶ φλογίζουσα τὸν " τροχὸν τῆς γενέ- 
37; "ΠῚ 

[ Ρξ. Ιχχνΐϊ. 18 (Η .); Εςε]6β. χὶΐ. 6. 

1 Αἀά οντως Ρ,, εὐτε8., ΤΗ,, Οὐος., τες.; δά οντως και 1,, τοῦ. 

καὶ ἡ γλῶσσα πῦρ: (ἰδ τηείδρδος 
νν»Ὧ8 ἰλτη δε ἴοὸ [εὐν8, δεῈὲ Ῥίον. χνὶ. 27, 
«ον Ανὰ ἱπ κὶς Πῤε ἱκεγο ἱς ας α Ξεογοῖ- 
ἱπᾷ ἥν; ἴῃς ἌΣ οὗ τῆ Ρᾶδ8: ς ϑίἊ. 
χχνὶ. 8-12 ἰδ ΝΕΓΥ , Ἐδρεοίδιυ νεῖ. 
τσ, ἔρις οὐμυραξ ας δ λρὰ ἐκκαίει πῦρ, 
καὶ κατασπεύδονσα ἐκχέει αἷμα. 
Κπον]ηρ τείεσβ ἰὸ Ῥξαίν»ις οὗ ϑοί. χὶϊ, 2- 
4. ψὮεῖς ἴῃς βᾶσης τηείδρδοσ ἰδ ρταρβίσδ! νυ 
Ρτεβεηϊεά, θυ τἰδς τεΐεγεποες '8 [0 δἰδπάεσ, 
ποῖ ἴο ἴδε ἔτε εηρεηδεγοά ὈΥ ρυδ]ῖς οοη- 
ἘΟΝΈΣΒΥ ; νεῖ. 2 στ: “ον ἂρὶ ὅσ ἴδα 
ψνοτὰβ οἵ ἴῃς ἰοηρις οὗ ἃ πηδί!οἰουβ τηδῃ, 
Ἰκα ὅγε ἰπ ἃ {πγεβῃϊηρ-ἤοος [παὶ Ῥυγῃδ 
Ὁρ ἴδ βίγανν " (1ς ἰδχὶ ἰῃ ἴῃς ϑεοοῃά 
ΠΑ οὐ τῇς νεῖβε ἰ8β Ἴοοττυρῖ, δυῖ τῃ6 
δεπεσαὶ τηεδηίηρ ἰ8 οἰςᾶς Ἵπουρ}).---καὶ 
ἡ γλῶσσα πῦρ, ὁ κόσμος τῆς 
ἀδικίας... τῆς γεέννης: ὗλῖτ 
[25 ἃ νεῖῪ Βεϊρίυ! ποῖε ου ἴπ|5 ἀϊβῆςυϊς 
νεζβα, ἢε βᾶγβ: “8 ςοποίἀεταϊίοη οἵ ἴδε 
βαυςίυτε οὗ τπε ϑαπίεπος, ἴπε ροείίοδὶ 
ἔοττα ἴῃ νος τὰς τπουρΒιβ ἂς οδδὶ, αἶδὸ 
τῆγονβ ἰρδϊ ὁπ ἴδε πηεδηίης. Ετοπὶ [λΐ8 
ἱεαρρεᾶσβ ἴδλι ἴῃς ὅγβε [πουρῆηϊ ἰδ γτεβαπηεά 
ἃπά εχρουπάοά ἱπ ἴῃς ἰδὲ ἵψὸ [|π68, 
ΨὮΠς τὰς σεης ἀουδ]εὶ οοπιλίηβ ἃ ρᾶγαὶ- 
Ἰεϊϊ8πὶ ἰῃ ἰϊϑεῖ. Τῆς εἤεςὶ ἰ6 τῃλὶ οὗ λη 
υπάδετρτουηά ἤδλπιε σοποελίςά ἴοσ ἃ ψ ΠΕ, 
1δεη ἔπεαίίη ἡβαν: δίτεβῃ. Τῆιβ φλογί- 
ζονσα Δη φ, ομένη τεῖετ ἴο πῦρ, δηὰ 
σπιλοῦσα ἴο » ἰδου ἢ φταπιπηδίίο- 
ΑἸν ἴμεβε ραγιίςιρίεβ ἃγα ἰῃ ἀρτθεπιεηὶ 
νἱτἢ γλῶσσα ." --ὸ κόσμος τῆς ἀδι- 
κίας: ΤἼΐδ ἐχργαβϑβίοη 18 ἂἃπ δχίσγεπΊ εἶν 
ἀπῆςουϊε οπε, δηὰ ἃ ἰαγρε νατίεςγν οἵ ἰηΐες- 
Ργεϊδιίουβ βᾶνε ὕεεη δυρρεβίεὰ ; [ἢ τεὰ] 
ἐγμα ἰδ, οἵ οουγδα, ἴδε τηδδηίηρ οὗ κόσμος. 
1π τοῖο Ερίβιϊς κόσμος 18 αἰννᾶγβ υδεά ἱπ 
ἃ ὉὈδά δ56η8βδ, ἱ. 27, ἰΐ. 5, ἱν. 4. [π ἴδε 
ϑεριυλρίηι ὃ κόσμος ἴδ βενεταὶ {ἰπ|ε5 με 
τεηδετίης οὐ ἴῃ6 Ηεῦτενν Ὁ ν᾽ “ Βοβι" 
(οἵ μβεανβῆ, ἐ.5., [Ὡς βίδγβ, εἴς.), δες αἊπ. 
{ἰ χ  Ὀευξ. ἵν. το, χνὶϊ. 3; ἴῃεγς ἰ8 πο Ηο- 
δτανν ννοτὰ ΨΠΟΝ οοτγεβροηάβ ἴο κι 
τορ εν βρελκίηρ ; δηά τι ψουἱᾶ τ ετείογε 
ε ΠΟ τηδίζεσ οἱ βυγρτίβε ἰξ ἃ [ενν ἢ 
αἰκηονϊοάρε οἵ εῦτενν βῃου]ὰ υϑε κόσμος 
ἴῃ ἃ ἴοοβε βεπβε. [ἷῖπ ἴξς Ν᾿. αἰών ἰ5 
οἴϊεη υξοά ἴῃ τῃς δβᾶπιε 8βεῆβε 88 κ' Ἂ 
“.5., Μαῖι. χί!. 32; Μαίκ ἵν. το; Ἐρᾶ. ἰ. 
1, οὗἩ 118 ννοτὶά ; μεῖε δζαίῃ ἰξ ἰ9 πλοβῖν 
ἰπ δὴ εν] βεπβε ἰῃ μι οἢ [ἰ 18 τείειτοά ἴο, 
ΨΒεῖΒε 249 αἱών οἱ κόσμος. Ιἱ ἰδ, ἔπετα- 

3 καὶ ἀξ), Τί. 

ἴοτε, ροβϑίδὶς ἰδὲ κόσμος πιίρῃς θὲ υδεά 
ἴῃ πε βεηβϑε οὗ αἰών, ὈὉγ ἃ [ενν, Ὀυϊ ἃς 
τεξειτίηρ ἴο ἃ βρῆεσε ποῖ ου (8 ολείδ. 
ϑοδερε (ᾳφυοϊεά ὃν Μαγου) ἱπιεγργε ἴδ ς 
Ῥῆγαβε, “τῆς βρῆεγε ογ ἀοπιαίη οὗὨ ἰπί- 
αυἱϊιγ,᾽ δηὰ ἐπουρὰ τη ϊ5 15 ποῖ [μς πδίαγαὶ 
τηεδηΐης οὗ κόσμος, [μἰδ ςἀπηοὶ ὃς υὑτρεά 
88 δῃ ἰπβυρεγαῦϊε οδ)εςτίοη ἴὸ ἰδ ἱπίεγ- 
Ρτεϊδίοη ; ψε ἅτε ἀεαϊϊπρ ἢ τἰδς σγοῦκ 
οἵ δὴ Οτὔίεηϊδι, δπὰ ἃ [ενν, ἰπ δὴ ἀϑε Ἰοη 
ἃξο, ἀπά ννε τηυδὲ ποὶ πεγείοες ἰοοῖ ἔοι 
διτίςξ δοουγαογ. [1 ΤΑΔΥῪ Ὅς τε- 
ξετάεὰ 45 Ὀείηρ υδεὰ ἰη ἴῃς ϑεπβε οἵ αἰών, 
ὙΠ ςἢ ἰ8 ΔΡΡΙΙσΔδ]ς το ἐμ 18 ννοτὶά οσ ἴο (ἢ ς 
νοτὶἁ ἴο ᾿ςοπια, ἴπεπ ϑομοσ ΡΒ “᾿ἀοπιλὶπ 
οὗ ἰηίφυίεν ᾿" πλίρἢϊ τεῖος ἰο ἃ δρδεζε ἰῃ τδς 
πεχὶ ψοτὶ ἅ, Δ με ἰὲ 18 ἔυγίμες ποιίοοὰ 
τῆλε τῆς ἰοηρσὺς ἰ5 οΑ116ὦ “ Βτε,᾽" δηά τῆλι 
τὴῖϊε ἤγε [28 δεεη ἱκίπἀϊεὰ ὃν ἡ γέεννα, ἴδε 
Ρίαςε οἵ Ὀυτηίηρ, ἰὲ Ὀεσοπλε8 ροβδί]ς ἴο 
τερατγὰά τῇς ννογὰβ ὃ κόσμος τῆς ἀδικίας 
ἃ 5 ἃ Βγτη οἷο ἐχργεδβδίοη οἵ ΟἊπεπηᾶ (δες 
[γε δεῖονν, υπᾶε τῆς γεέννηε).--- 
κοξίστεται: 415 8εῖ,᾽" ἐ.6., ““ἰ8. σοηδιί- 
τυῖςά ", Μάγος βᾶγβ: “1 ἰ8 ορροβεεά ἴο 
ὑπάρχω, Ὀεοάᾶυδε ἰΐ ἱπιρῖ!ε8 ἃ δοζὶ οἱ 
δάλριδιίοη οὐ ἀενεϊορπιεηὶ 25 οοπιγαβίθα 
8 τὰς πδλίυγαὶ ογ οτί γίπδὶ βίδῖϊε ; ἴο 
γίγνομαι, Ὀεοδυθε ἰξ ἱπιρ 65 βδοπιεῖ πη ρ 
οἵ ἢχίιν ".. σπιλοῦσα: 
τηεδη5 ἃ “βίδιπ," οὔ. ἂς 23.-τφλογί- 
ζονσα: ἅπ. λεγ. πη ΝΤ., οὐ ΝΥ Ξά. τι. 
28.--τὸν τροχὸν τῆς γενέσεως. 
“1ὴς ψῆςξεὶ οὗἨ πδίυγε,᾽" ἑ. 6., ἴδε ψ Ποῖα 
οἶγοῖς οἵ ἱππδῖς ραββίοῃθ; {πῈ τηφδηίηρ 
ἰδ ἴῃδι {8 ντοηρ υδὲ οὗ τς ἰοηρυς εἢ- 
ξεπάεταβ Ἰεδίουβυ, πὰ ἰδοϊίοη, ἀπά 
νὶ]ς ἀκεὰ, ο΄ νεῖ. τ6. Ἐοσ τῆς ἀϊβετεης 
ἱπιεγργείδιίοηβ οὐ πε ρῆγαϑθε βεεὲ Μδγος.--- 
Ῥλογιζομένα ὑπὸ τῆς γεέννης: 
π 7ενίδῃ ᾿πεοίορσυ νο ἰάεδβ τεραγάϊη 

τὰς ἔδις οἵ τ1π6 νηςκοά Πετεδλῆες εχίβι 
δὶ οπε τἰπις, οοπουτγεηῖν ; δοοογάϊηρ τὸ 
τε οπε, Ηδάεβ (ϑλδοῖ) ννἂβ ἴμε ρίαςε ἴο 
ψῃϊοἢ τὰς 5ρίγι 5 οἵ 811 πιεη, ροοά 88 νγεῖ] 
ἃ58 Ὀαὰ, νγεηῖ αἴες ἄεδίῃ ; δὲ ἔπε γεβυσγθο- 
ὕοη, ἔπε γσοοά πιεῆ δζοϑε ἂπὰ ἅνεϊς ἰβ 
δίοσυ, ψ ἢΠε τῆς σἱοκεὰ τεπιαίπεὰ ἴῃ 
ϑΠ6οῖ, Αςροοτγάϊηρ ἴο ἃ πιοσε ἀενεϊορεὰ 
δεϊϊ εἴ, τῆς ρίδοςς οἵ ἴδε ἄε 88 ποὶ 
ἔπε βᾶπιε ἴογ ἴῆε ροοά δηᾶ ἴδε δά; ἴδε 
ἴοτγπιες ννεηῖ ἴο ἃ ρίδοε οἵ γεβῖ, δηὰ αυνλϊἐεὰ 
δε ἤπαὶ! τεβυγγεοιίοη, ψῆῖ]ε ἐπε ἰδιῖος 
ΜΕηΣ [0 ἃ ρῥἷδος οὗ τοτπιεηῖ; δεῖ (ἂς 
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σεως; καὶ " φλογιζομένη ὑπὸ τῆς " γεέννης. 7. πᾶσα γὰρ 5 φύσις ο τιυκε χνὶ 

θηρίων τε καὶ πετεινῶν ἑρπετῶν τεῦ καὶ ἐναλίων δαμάζεται καὶ » Μαιι. ν. 
δεδάμασται ὁ τῇ φύσει ὃ τῇ ἀνθρωπίνῃ, 8. τὴν δὲ ὁ γλῶσσαν οὐδεὶς 4 βδ, εχὶ. 3; 

δαμάσαι δύναται ἀνθρώπων 7 - ἀκατάστατον 3 κακόν, μεστὴ ἰοῦ “ θα- κε θ ς 
νατηφόρου. 09. ἐν αὐτῇ εὐλογοῦμεν τὸν Κύριον " καὶ πατέρα, καὶ ἐν ΤΩΣ 
αὐτῇ καταρώμεθα τοὺς ἀνθρώπους τοὺς "καθ᾽ ὁμοίωσιν Θεοῦ" πο ϑσα 

1 Αἀὰ ἡμῶν ἐδ, 7, 25, 68, υ]ξ., Ῥεδβῇ., Αδῖδ.; γεέννης ΤῊΪ., Οες. 

4 Οπ:. και δεδαμασται, Ῥεδῇ. 8 Οῃ). Α, οὐ88.,) Αστη. 

5 Αἀά δυίεηι 7,. 5 θα. 7. 

ἷ. 2). 

3 Αὐἴεπὶ 7. 

Ἴ ὄνναται γὴς Ἂνθρ. ΝΑΚΡ, 60, 133, α, ς, Ττεξτοέ, Τὶ, ; δυν. ανθρ. δαμ. ἵ,, εὐγδδ., 
Απη., Οορῖ,, ΤῊ]., Οες. 

8 ἀκατασχετον ΟΚΙ,, οὐτθ8., Ῥεβῇ., Ουτ., Ῥδσ., ΤῊ]., Οες., τες. 

ϑθεον ΚΙ,, οςυτδβ.,  α]ᾳ., ϑγτδκ, Ερίρῃ., ΤῊΙ., Οες. 

τεβυττεοιίίοη ἴπ6 ροοά εηίες ἱπίο εἴεγηδὶ 
8158, [Ὡς νὶοκοὰ ἱπίο δἴεσῃδὶ νος, δυΐῖ 
ΨΒοῖΒεσ ἴΠπεβε ἰδέῖεσ οοηξίπαυς ἰη ἴμα βᾶπλα 
Ῥίαςε ἴῃ νὩῖς ἢ ἴδον πδὰ Ὠἰιπαγίο θεδη, ογ 
ννΒεῖδεσ ἰς [8 ἃ ἀϊβογεπι ρίαςς οὗ ἰοττηδηΐ, 
8 ποῖ οἷεδσ. Α τοδί ἰδεῖς οοποδριίοη οὗ 
ἴδε ρίωος οὐ ἰογπηεπὲ δίοβε ἤθη ἴδς 
ἌΜΑΙΕΥ οὗ Ηἰπηοτα " ( ΓΤ - ἡ 
γέεννα), νγ»48 ροϊπιεὰ ουξ ὈΥΤ Ρίαςος πῃ 
ψ ὩΣ ἢ τδς βρίτ8 οὗ τῆς πἱοκεὰ βυβετεά; 
θυῖϊ νΟΙῪ δοοη (18 οοποερίίοη Ὀεοᾶπηα 
δρὶ πιυδ! δεά, δηά ἔπεσε ἀσοδα τῆς δεϊϊεῦ 
τῆδὲ ἴῃς 411 εν οὐ Ηἰπηοσῃ ννὰ8 οὐἱν ἴῃς 

οὗ ψ δῖ δοίυδ!ν εχίβις ἴῃ ἴῃ ποχὲ 
Ψνοῖά. Τῆς ἤτε ψὩοἢ Ὀυγπεᾶ ἰη τῆς 
ΑΙ οὗ Ἡΐϊπποπὶ ννὰβ ᾿ἰκεννῖβε ἰσϑῃβ- 
εττοά το τῆς ποχὶ ψογὶἃ;- πεῆςς τὴ6 
ῬὮγαβεβ: γέεννα τοῦ πυρός, κάμινος 
τοῦ πυρός, εἰς. ΟΥ̓ ἰν. Ἐδβάτ, νἱῖ. 36; 
Κεν. ἰχ. 1ἵ, εἴς. 

νυ. 7, 8. Ὑδεβε νεῖβεβ, ἅΓ6, οἵ σοιγβε, 
ποῖ ἴο ὃ6 ἰδίκεη ᾿ΙτΕτα]ΠῪ ; ἐμεῖς οχαρμετα- 
εἶνε οδαζαςῖες γδῖβεγ τεπληάδβ οης οὗ τῇς 
οτδῖος Ἵολγγίεὰ ἀν ὉΥ ΒΒ βυδεοῖ. Βαϊ 
ἐπ πηθδὲ δα τετηεπιρεγεὰ ἴδ δῖ τὸ {πε Οτϊεηΐϊδὶ 
τς Ιαπρυᾶρε οὗ δχαρρεγδίοη ἰ8 αυϊῖα 
ΠοΙτη8]. Μοζγδονεσ, ἰϊβ δηυπγεγαϊίοη οὗ 
νασίουβ οἶδββεβ οὗ δηϊτηδὶβ ννἂβ ἔἈ ΠῚ] 8 Σ 
ποσὰ ἴῃς ΟΟΤ., ἀπά νου δὲ υἱϊετεά 88 
βιετεοίγρεά ρῆγαβεβ οἥξῃ αζε, ἰξ Ῥεΐηρ' 
ΨῈΪ υπάετοιοοά (8αῖ (ἢς ννοτὰβ8 ἀἅσε ποῖ ἴὸ 
Ὀε ἴδκεπ αν ῥὲφα ἀξ ἰα ἰεἰέγε; 6.9.» ἃ ΝΕΙῪ 
ΤΑτΤΑῚ Πα ραββᾶρε ἕοτὰ ἴπε Τογαῖ τὰπβ: 
καὶ ὁ τρόμος ὑμῶν καὶ ὁ φόβος ἔσται ἐπὶ 
πᾶσιν τοῖς θηρίοις τῆς γῆς καὶ ἐπὶ 
πάντα τὰ ὄρνεα τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἐπὶ 
πάντα τὰ κινούμενα ἐπὶ τῆς γῆς καὶ 
πάντας τοὺς ἰχθύας τῆς θαλάσσης (ἀεη. 
1χ. 2); ἂπά οὔεὲ ΨΠῆοὸ βἤῆοννβ 80 της ἢ 
ἕατωι δεῖν τ ἀπε Νιβάοση 1ἰτεταῖυτα 
ν οὐἹά Ὀὲ ννε]] δοᾳυαϊηιοά νὰ δαὶ ἴτὰ- 

ἀϊείοπ Βαά ἱπιρυϊεά ἴο δοϊοπιοη : ἐλάλησε 
περὶ τῶν κτηνῶν καὶ περὶ τῶν πετεινῶν 
καὶ περὶ τῶν ἑρπετῶν καὶ περὶ τῶν 
ἰχθύων (τ Κίπρβ ἱν. 33), ζ΄ αεη. ἰ. 26 
1. 27 ἰΒ αυοϊεά ἴπ {π6 ποχὶ νεσβ6) ; Ὠευϊ. 

ἦν. 17, 18; ΑΟ(ἴδ Χ. 12. 
νεῖ. 9. ἐν αὐτῇ: τδϊ8 ἰαΒ Ηεῦτενν 

ὑβᾶρε, ε΄. εἰ πατάξομεν ἐν μαχαίρῃ, 
ΚΕ χχί!. 49; ἀποκτεῖναι ἐν ν 

Εεν. νἱ. 8.--εὐλογοῦμεν: [Π]8 υ8ὲ 18 
Ἠεϊ!εηϊ δεῖς. Βοίδ ἱπ βρεβλκίηρ δηᾶ νντῖϊ- 
ἱπᾷ ἃς ἐν αἰναγβ δάάδά τε νοσάρ 

“ ΒΙεββεὰ [δε] Ης ἢ) δεν 
ΆΑΝΝΕ ΚΆΣΟΨΕ ε΄. Ματῖκ χίν. ὅσ, ψἤοσα 
ὃ εὖ ΠῚ ἴῃ τείεσεμος ἴο αοά. 
--τὸν Κύριον καὶ πατέρα: ἴδε 
τεδάϊηρ Κύριον οδῃ δβοδσοεῖνυ Ὀ6 τίρδῖ; 
Θεόν 18 ποῖ, ἰξ ἰδ ἰτὰς, τν αὶ] δἰτθβιεὰ (8βες 
οτἰεἰσαὶ ποῖθ), δὰϊ ἰξ ἴΒ τεφυίγεά οἡ δο- 
οουπὶ οὗ ἰῃς καθ᾽ ὁμοίωσιν Θεοῦ ; πεϊϊδπετ 
τῆς οςοπηδίπατίίοη τὸν θεὸν καὶ πατέρα ὨΟΓ 
τὸν Κύριον καὶ πατέρα ἰ8 ἰπΠ δοοοτάδηςς 
ὙΠ ογάϊπασν [εὐν δὴ ὑβᾶρε; ἴδε εχδοὶ 
Ρῆτγαβε ἄοεβ ποῖ οσοὺσ ἰπ τᾶς ΒΙΌ]ς εἶδβο- 
ὙΒετα, ἴῃ6 πεαγοϑὲ ἀρρτοδοῦ Ῥείπρ ΤοΟΡὶς 
χἰδὶ. 4, .... . καὶ Θεὸς αὐτὸς πατὴρ ἡμῶν 
εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. ΟΛ 188. ἰχίϊϊ. 16, 
σὺ Κύριε πατὴρ ἡμῶν, ἀπὰ τ Οἤτοη. χχίχ. 
10, εὖλι ὃς εἶ, ἰκύριε, ὁ Θεὸς ᾿Ισραὴλ, 
ὁ Πατὴρ ἡμῶν. ΑΙΙΠουρὮ ἴδε 7εννΒ τὲ - 
4υ ΠΥ βρεᾶκ οἵ σοά δ “" Εδιίμες," ἰξ 18 
ὩΒΌΔΙΪΥ ἴῃ 4 ἀϊδεγεηε οοτηρί πδιίοῃ, ργο- 
ῬδΙν ἴῃς τηοβὲ υβυδ]ὶ μείηρ “Ουν Ἐδίμες" 
δίοῃθ, οσ “Ους Ἑδῖδβει δηὰ Κίηρ "; ἱπ 
τῆς ρτεδὶ ργᾶγεσ οδιεᾶ τῆς “"" ϑμεπιόπθῃ 
Ἔδβις ἢ ἢ ὦ Ἰφδίεθη Ἵ Νιπείεεῃ] ΒΙ68- 
8βἰηρ8), ΨῃϊοΒ 88 ἰοτπιυϊαῖϊεὰ πῃ ἰΐδ 
βπαὶ ἔογπὶ δρουϊ πὲ γεᾶσ 110 Α.Ὁ.» {5} 
οἵ τὰς ἐοτγίγ-ίους ρει οηβ νοι ἰε οοη- 
ταῖπβ Ὀερίῃβ ἢ τὰς Ψογὰβ: Ἅ“δέην 
Μαϊκδημ" (“Οὐ Βδίπεῖ, οὖυὖγ Κίπρ"). 

5 ὝΤΟΡε ἀϊδιϊηρυϊδῃεὰ ἴτοτῦ τῆς “Αδίπῃ Μαϊκδηυ" ρὑτᾶγες υβεὰ ἴῃ τπε ρεηϊτεπεῖδὶ 
Ῥοχίίοῃ οἱ [ες εν δ Εἰ τυγργ. 
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χχυι. 12. 

ΙΑΚΩΒΟΥ ΠῚ. 

1ο. "ἐκ τοῦ αὐτοῦ στόματος ἐξέρχεται εὐλογία καὶ 
κατάρα." οὐ χρή, ἀδελφοί μου, ταῦτα οὕτως γενέσθαι. ΣΙ. μήτι 

1Ηεδ. χι. ἡ πηγὴ ἐκ τῆς αὐτῆς ᾿ ὀπῆς βρύει τὸ γλυκὺ καὶ τὸ πικρόν; 12. μὴ 

Ἂ-: δύναται, ἀδελφοί μου, συκῆ ἐλαίας ποιῆσαι ἢ ἄμπελος σῦκα ; ἰοὔτε 

ἁλυκὸν γλυκὺ ' ποιῆσαι ὕδωρ. 
13. Τίς 3 " σοφὸς καὶ ἐπιστήμων ἐν ὑμῖν ; " δειξάτω ἐκ τῆς καλῆς 

τ Οκ!. νἱ. 4. 
ν ἰΐ. 18. 

1-ο,ῖ οντωξ οντε ἀλνκον γλνκν (Ο, ἰδίί., Ῥεβῆ. ; οντωξ ουδεμια πηγὴ αλνκοὸν και 
Ὑλνκυκὶ,, οὐτδ8., ΤῊ]., Οες,, τος. 

30 πη). Κὶ, ουγβδ. ; Ὀζ. εἰ 7, ουγεβ. 

Πατήρ ἰβ αἰνναγβ υδεά ἰῃ τείεγεπος ἰὸ αοά 
ἴῃ ογάἄες ἴο επηρῃδείβε ἰῃς ἀϊνίης ἴονε ; 
δπὰ ἰπ τῆς ρᾶββᾶρε Ὀείογε υ8 ἃ ζςοηίγαϑι 8 
υπάουδιεάϊν ἱπιριϊεὰ Ὀεΐννεεη ἴτε ἰονε οὗ 
1ῃε Βαῖπες τουναγάβ ἃ}} Ηΐβ ομι!άγεμ, δπὰ 
τὰς τουδὶ παϊγεὰ ἀπιόν ἴπεβς ἰδιίετ..--- 
καταρώμεθα: [πΐ8 ννοτὰ Βῆονν ἐπαὶ ἴῃς 
ἀρεδιάν: βἰῃ οὗ ἴῃς ἰοῆσυς ψὨίο ἰ8 μετα 
τείειτεὰ ἴο ἰβ ποί βἰαπάες ογ θδοικδιεἰπα 
οὐ ἱγίηρ, Ὀυῖϊ Ῥεζβοπδὶ ἀθυβε, βυς ἢ 8 
τεβυΐβ ἔσοπι ᾽ο88 οὗ ἰερεσ ἰῃ πεαϊθά οοη- 
ττόνεγεγ. ΟἿ. ἔοπι. χίϊ. 13, εὐλογεῖτε καὶ 
μὴ καταρᾶσθε, ἀπὰ βες ἴπε νΕΓῪ δρργο- 
Ρειδῖε ἢ ς ἰη ἴῃς Τοςί, οΥ ἐλ Τισεῖνε 
Ῥαϊνίαγεῖς, Βετ]. νἱ. 5, ἡ ἀγαθὴ διάνοια 
οὐκ ἔχει δύο γλώσσας εὐλογίας καὶ 

᾿-- τοὺς καθ᾽’ ὁμοίωσιν 
Θεοῦ γεγονότας: αυοϊεά, ἀρρᾶτ- 
δῖ ἴτοπὶ τπεηογυ, ἔγοπὶ αςπ. ἱ. 26, 
νεσε ἴῃς Θεριυαριηιϊ τοδάβ, κατ᾽ εἰκόνα 
ἡμετέραν καὶ καθ᾽ ὁμοίωσιν ; τε Ἡεῦτεν 
Ἵ Ἵ (ὁμοίωσις) ἰδ ϑγποηγτπουβ ννἱἢ 

Ἐὰν (εἰκών). ΤΠε Ὀεϊϊεῖ τπδὲ πιεπ ἃγὲ 
6 ἰπ ἴῃς πιδίοσίαὶ Πἰκεηςβα οὗ αοὰ ἰ8 

τυρῶι θοιὰ ἰπ ΒΙὈΙςαἹ πὰ Ροϑι- ΒΙ δ] ἰοδὶ 
]εν δ 1ἰτεγαΐυτε ; Ρῃοβορῆεγε {κε ΡΒ ]Ο 
ψνουἱὰ πδίυγα! ν βεείκ ἴο τηοάϊέγ {πϊ8. Απ 
ἱπεεσεβείης ρδββαρε Ψῃϊοἢ τετηϊπβ οπα 
οἵ τηϊ8 νεγβε 18 αυοϊεὰ Ὁγν Κπον)]ϊηρ ἔγτοπι 
Βεγεελείλ, Ἐ.. χχιν., ΕΔΌΌΙ ΑΚίδα (Ὀοτη ἴῃ 
τῆς τι ά]ς οὗ πε ἢἤγβι οεπίυγυ α.Ὁ.), ἰῃ 
οοτητηεπίίηρ οἡ αςεηῃ. ἰχ. 6, βαϊά : “ὙΜΏοΒΟ 
βῃεάάεςῃ Ὀἱοοά, ἰὲ ἰδ τεοκοποά ἴο Ὠἰπι 88 
1 Βς ἀϊπιϊπἰβῃεά ἐλ ἰέκομεςς "; ἰῇεη τε- 
[εττίπ Ῥγεβϑεηεν ἰο [,εν. χίχ. 18 (Τλομ 
ὁλαϊέ ποὲ ἰαλε υεηρεαπος, ΜΟΥ ὅσα αν 

ἄρε αραϊηπεὲ ἐπε οὐδ άγεη ὁ ἐὰν ῥοοῤῖε, 
ἐ ΠΝ φλαϊέ ἰουε ἐὰν πείραδομν ας ἐδγ- 

2917), ἢε σοπιίπυεβ, “Το ποῖ βᾶγ : " δίϊετ 
τπαῖ 1 ἂπὶ ἀεβρίβεά, Ἰεϊ τπὴγ πείρῃ δου 4150 
ὉὍε ἀεδρίβεά᾽. Ε. Ταποδυπιᾶ βαϊά, “1 
γοῦ ἄο 8ο, υηδετβιδπὰ ἴπᾶὶ γοὺ ἀεβρίβε 
Ὠἰπὶ οὗ ννῇοπὶ ἰϊ ννἂβ τυτ ἐδ, ἐπ ἐλ 1ὲκε6- 
"655 οὗ αοἀ νπιαάε Η-ε πἷνι᾽." ὙὍὙὮς Ιεββοη 
58 τῃδι πὲ ΨῆΟ οὐτγδαβ Ὠϊπὶ ννὯΟ νν88 πιδᾶς 
ἴπ ἴδε ἱπιαζε οἵ αοἁ ἱπιρ! οἰ ν συγβεβ τπα 
Ῥτγοίοιυρε δ8 ψνεὶ! 

γες. το. ἐκ τοῦ αὐτοῦ στόμα- 
τος: Τῇ ἱποοηρστγυί ἰ8 οἴϊεη τεδυκοά 
ἰπ ]ενν δ ᾿ἰτεταΐυτε; ἰξ τνῶβ ἴῃς ποτε 
πεεάοά Ὀεοδυδε ἱπ βαγΐες ἄδυβ ἰΐ ννῶβ ποῖ 
τεραιἀςὰ 28 τεργεμεηβίδίς, ο΄. τον. χί. 
26, χχίν. 24, χχνΐ. 2, χχχ. 10, εἴο.-- 
εὐλογία καὶ κατάρα: ἴδε ἄοε5 ποῖ 
ἱγαρὶν ἃ οοπῃηδίπαιίοη οὗ δ]εβδίηρ δηὰ σατ- 
βἰπρ, 88 ἰπουρῇ βυςῇ ἃ ςοπιδίπαϊίοα Ψψεσε 
οοηδεπιηδά, Ὁ Ὦ1ς εἰἴπεῦ Ὁ ἰἰδοῖ πεῖς 
Δ Ίοννδῦ!ε (Μαγοτ) ; ἰξ βἰπιρῖν πιεδηβ δαὶ 
τς πιουῖῖ νυ ἢ Ὁ] εδ8εβ αοά νυνῆεη υξίετ- 
ἰῃῷ Ῥγαγεσ, οὕγβεβ τεπ δὲ βοπὶς οἵδε 
εἰπλεδ, 4.5.» ἀυγίπρ οτπδίττετεὰ οοπίτο- 
νοΓΕΥ.--οὐ χρή: ἅπ. λεγ. ἰῃ ΝΙ͂. 

νεῖ. τσ. μήτι ἡ π ...τὸ 
πικρόν: ἴπεϑεὲ Ψογάβ ἀτὰ τδαι τὰς 
ντίϊες ἰ8 τ ηἰείηρ ΟΥἨ τῆς τεᾶὰϊὶ βουγος 
τς ΒοιΒ δηὰ τὰ ννοτάβ οοόσης Σ 
ΤΙ Μαῖι. χιΐ. 34, 35: γε οδεῤνὶπρ ὁ) 
οἱῤεγς, ἧοτῦ ἐανπ γέ, δείν᾽ τ ΠΝ ἐ οὰ 
ἐκέηρε ὃ ον ομέ οὗ ἐπε αδμκπάαποε { ἐλε 
ἀεαγὶ ἐλε νεομέλ ῤεαλκειν . . .; οἵ. ἐν τῇ 

ὑμῶν Ῥεῖονν ; βρύει ἀοε5 ποῖ ὁοζὺσ 
εἰϑεννῃοτε ἰη ἴπ6 Ν.Τ. οἵ τῆς ϑεριυδρίπι; 
δηὰ ὀπή ἴ8 Οἡἷν ουπά εἰδεννδεῖε ἴῃ τῃς 
ΝΤ. ἴῃ Ηδῦ. χι. 38, ο΄, Εχοά. χχχίϊϊ. 22 ; 
πικρόν ἰδ ΟὨΪΥ υδεὰ Ποῖα δηὰ ἰῇ νεῖ. 14 
ἰπ τῆς ΝΙΤ.; οὗ 8|τ. ἵν. 6, . . . κατα- 
ρωμένον γάρ σε ἐν πικρίᾳ ψνχῆς αὐτοῦ. 

γεν. τῷΖΔ. ΙΒ τᾶς ψΒοῖς νεῖϑε οὐ 
Μαῖι. νἱὶ. 16, 17; ἴος τῆς τϑς οὗἉ ποιεῖν 
8βεςε Μαῖι. ἰἰϊ. το, πᾶν δένδρον μὴ ποιοῦν 
καρπόν .. «; ἀλνκόν ἄοεβ ποῖ οὐους 
εἰδενθεῖα ἴθ τῆς ΝΙΤ. οἵ δεριυαρίης, 
τπουρῇ ἱπ Ναπι. {ἰϊ, τώ, Πευῖ. ἰἰϊ. χ7, 
εἴς., με πᾶνε ἴδε ξδτβες ἡ θάλασσα ἡ 
ἁλνκή -- ἰῃε Πεδὰ 5δεβ. “ὙΠετε ἰ8 ρτεαὶ 
Βασβῆπεβ8β ἰῃ ἴῃς φςοπδίσυςτίου μὴ δύναται 
ποιῆσαι ; οὔτε ποιῆσαι. [{{ππὸ φονεγη- 
ταδηὶ οὗ δύναται ἰ8 σοηιίϊηυεά, νγε ουρδς 
ἴο δανε ἥἤ οι οὔτε (ο]]οννεὰ Όγ ἃ 4ιε5- 
τίοη ; οἴπεγινίδε ννε βΒῃου]ά πᾶνε εχρεςιοά 
Δῃ δηϊίγεϊν ἰηδερεπάεπι οἷαυβε, τεδάϊπρ 
ποιήσει ἴο᾽ ποιῆσαι" (Μαγοι). 

νεῖ. 1. Τίς σοφὸς καὶ ἐπι- 
στήμων ἐν ὑμῖν: Τῆς νντίτετ᾽Β ἄρρεδὶ 
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“ ἀναστροφῆς τὰ ἔργα αὐτοῦ ἐν " πραύτητι σοφίας. 
"ζῆλον πικρὸν ἔχετε καὶ " ἐριθείαν 2 ἐν 
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14. 7 εἰ δὲ ̓ νε! .᾿ 
4 4.1 Ῥεῖ. 

τῇ καρδίᾳ ̓  ὑμῶν," μὴ κατα- ὧν πα, 
καυχᾶσθε “ ὅ καὶ ψεύδεσθε κατὰ τῆς ἀληθείας. 15. οὐκ ἔστιν αὕτη » τὰ 6; 
ἡ σοφία " ἄνωθεν κατερχομένη, ἀλλὰ ὁ “ ἐπίγειος, “ψυχική, δαιμονι- 53: ἤρα. 
ὥδης᾽ τό. ὅπου γὰρ "ζῆλος καὶ ΄ ἐριθεία,3 ἐκεῖ 9 ὁ ἀκαταστασία 

ἃ 6(]. ν. 20. 
χαἰϊ!. 13; 1 (ος., {ἰΐ. 3. 

1 Αδὰ αρα ΑΡ, οὐδε. 

δὶ. 1γ, ἰἰ. 17. ς Ο". τ (ος. ἰϊ. 6, 7. 
ἔ 6δϊ. ν. ἐστὶ ἴι 

χἰϊ. 13; 
Αεῖδν.:7). 

Ζ τος. ἐἱι. 

ἃ τ Οος. ἱϊ. τ4. ε ἀξον τ: Βοι. 
Ειῶῦος. χὶν. 33. 

3 ερειθιαν Βὶ; ἐρειθειαν Α, ἐριθιαν 13, τοι, ΝΗ. 
5 ταῖς καρδιαῖς δῷ, οὐγθε., [,41ἰ., ϑγττ., Οορέ., Αττι. 4 κανχασθε Α, οὐδ. 
δ5- τῆς αἀγηθ. και ψενδ. δ), Τί. ; κατα της αληθ. και ψενδ. 4, Ρεδὶ. 
8 αλλ ΑΟΚΙΡ. 

δεριθεια Β1; ερειθεια Β"; 
9. καὶ ϑΆ,, ςυγδβ., ΟΝ εἶβ8. 

Τ Αυΐεηι 7. 

ἴο ἴῃς δεϊξιεβρεςῖ οἵ ἢἰβ μεᾶγετβ. σοφός 
δηὰ ἐπιστήμων (ἴΠε ἰαϊίετ ἀο68 ηοἱ οσσυς 
εἰϑεινβεῖς ἰη ἴδε Ν.Τ.) γε Ἵοπηςοιοὰ ἴῃ 
Βευῖ. ἱ. 13, Ψ Πεσε ἰπ τεξεγεηοα ἴο ᾿υάσαβ 
τ ἰβ βαϊά, αὐτοῖς ἄνδρας σοφοὺς καὶ 
ἐπιστήμονας καὶ συνετούς, «Γ΄. Ὀευϊ. ἱν. 
6; 88. ν. 2ι.--ὼὲὠκ τῆς καλῆς ἀνα- 
στροφῆς: Ο΄. τ Ρεῖ, ἰϊ. 12, ἀνα- 

18. ΠΠΈΈΓΑΙν ἃ “ τὐτηΐηρς δαςῖ," 
δὲ ἰαῖες οοπποῖεβ “ τηδῃπηεσ οὗ ε"., ΟΛ 
ἃ φυοιδτίου ἔτοτι δῃ ἱπβογρείοη τοτι Ῥεῖ- 
ξᾶταοβ (Ὀεϊοηρίηρ ἴο ἴῃς ϑεοομὰ σεηίυγυ 
Β.0.) φίνεπ ὉΥ Πεϊδδπιδηη, ἰῃ νυ ῃῖςἢ ἰξ ἴ8 
βαὶ ἃ ςοποεζηίηνρ οἱε οὗ τῆς τογαί ΟΠ οἰΔ18 : 
ἐν πᾶσιν κα{[ιροῖς ἀμέμπτως καὶ ἀδ)εῶς 
ἀναστρεφόμενος (οῤ. εἰξ., Ὁ. 83). --ἂν 
προ τῆτι σοφίας: «ο΄. νῖτἢ τδς 

ς οὗ εδὶβ νεῖβεὲ ὅῖτ. ἰϊϊ. 17, 18, 
Τέκνον, ἐν πρᾳύ τὰ ἔργα σον διέ- 
ἔξαγε, καὶ δὲ ἀῆμοτον δεκτοῦ ἀγα- 

ς. ψέγει εἶ, τοσούτῳ ταπει- 
νοῦ δι τάν; καὶ ἔναντι Κυρίον εὑρήσεις 
χάριν. Τῆε ρείάε οὗ κπονϊεάρε ἰδ Αἰννᾶγβ 
ἃ ϑυδιὶς εν], οὐ τ Οος. νι. σ. 

ει. 14. εἰ δὲ ζῆλον πικρὸν 
ἔχετε καὶ ἐριθείαν ἐν τῇ καρ- 
δίς ὑμῶν: ΤἼϊδ τηλίκεβ ἰὲ υΐϊϊε οἰεᾶς 
τῆδῖ ψῇδιὶ Πᾶ8 Ὅδεη τεξετγεά ἴῸ 411 αἱοπρ 
ἰ8 ςοηίσγονεγδίδὶ βίσίε ; τῆς δἰκίεγ υδὲ οὗ 
ὅπ τοησυς νοι (ῃς ψτίτες μὰ Ὀθθη 
τορτοδδῖηρ ἰΒ ἴῃς ρειϑοηδὶ αῦυβε νυ ῃὶοῃ 
μαά Ὀεεη δεαρεὰ ὕροπ οὔς δποῖμεγ ὉγῪ 
τῆς ραγιίβδῃβ οὗ γῖνδὶ ϑοῃοο β οἵ (δουρῆι. 
ζῆλον ἰδ ποδὶ υδοὰ ἱπ ἃ δά δεηβε ἰῃ 
τῆς ΝΤ., τπδουρ ἰμς ορροβίἐς '8 βοπιε- 
εἰπιεβ ἴῃς οδ8ε (ε.΄., 2 ὅος. χί. 2; ΟἿ ί. ἱ, 
14); ἴδε ᾿πιεπϑν οὗὨ ἔδε! πρὶ ννῃΐο πδὰ 
Ὀεδη ἀζοιβεὰ δπιοηρ ἴποβα ἴο Ψῃοπὶ ἴπς 
Ερίβιις ννᾶβ δἀάγεββεῦ ἰ8 ϑθβὴ ὉΥῪ {πε 
ννοτάβ ζῆλον πικρόν, νἱτἢ τΠ 6 ἰατῖος ψογὰ 
ἴῃ δῃ ἐπιρῃδῖῖς ροβίτίοη ; {πεν ἔογπι ἃ βιγῖϊκ- 
ἱπᾷ οοηίγαϑὲ ἴο πραύτητι σοφίας. Τῆς 
Ψογὰ ἐριθείαν, ἀετίνεά ἔγοπ) ἔριθος “ἃ 

ἀριθια 13, τοι, ΝΗ ; ἐρεις Ο; ερις Ρ. 

Ὠἰγεϊηρ," πιεᾶηβ “ Ραγίγ-βρί γι! ", -τρμὴ 
κατακανχᾶσθε: [τς τηλιοίουβ {τἰ- 
υτηραίηβ δὶ ἴς ἰεᾶβὶ ροίηι οὗ νδηΐδρε 
ξαϊηεὰ Ὁγν οὔε Ῥδγίυ ννᾶβ Ἶυδὲ τς τίη 
Τα]ου!αιεά ἰο επιδίτίες τῆς οἴδπετῖ δἰάς ; τ 8 
ΜΆΒ ἃ ΓΕΔ] “ἱγίηρ ἀραϊπβὶ ἴδε {τὰ τἢ," 
Βεοᾶυδα βυς ΡειΥ ἰτυτηρῆβ γα οἴη 
ξαϊπεὰ δὲ ἔπε ἔχρεηβε οἵ γα. 

Ψψες. 156. οὐκ ἔστιν αὕτη ἡ σο- 
φία ἄνωθεν κατερχομένη: Τῇε 
νυ ἰϑάοτη τείειγεὰ ἴο,--δουῖϊες ἀγρυποηῖ 
δυδεῖς ἀϊδεϊηςιίοηδ, οἷονες οοπίτονεζδία, 
προι πο ὙΣΡΙΘΣ τοοῖς δ.η}} δοοοῦπὶ οὗ 
τατῇ 50 ἰοῃβ 88 ἃ ἰεπιρογασυ ροίῃὶ τνᾶϑ 
ξαϊηςά, 511] ἐἀιαϊοοίος, Βίας δ ολενω; 
ἴδε ποτα επ͵ογεὰ δπά ἰυηρμοὰ ἰπ 
ἱ τῆς ροίβοπουβ βιδίξ οᾶπιῈ ποῖα δπᾶ 
ταηκὶοά ἰῃ τῇς Ὀγεδβὶ οὗ {πε ορροπεηῖ,-- 
ἴῃ βῃογῖ, 11} τποθε ἰτίοκβ οὗ {πε ὑπδοσζῦ- 
Ῥυΐουβ οοπίτονετδία ἰδὲ νο ἢ ἅτε πος 
1δς [ε88 οοπιίειρθ]ς ἴοσ θεΐπρ οἱενες,--- 
1818 νγᾶϑ νυ ϊϑάοσῃ οἵ ἃ οετιδίπ κιηὰ ; δαυῖ, 
88 εχργεβϑεὰ ὃγ ἴῃς ντίτες οἵ ἰδς Ἐρίβε]ε 
ἱ ἢ δυςἢ εχιγαογάϊμδγυ δοουγδου, ἰξ ννῶ8 
δϑγίδ!ν (ἐπίγειος) 48 ορροβεά ἴο ἴδε υυἦβ- 
ἄοπι ννίο ολπὶε ἄοννη ἴτοπὶ δῦονε, ἰξ 
νᾺ8 Ὠυσιδη (ψνχική, ἑ.4., (ς ἀοπιαίῃ 
ἩΠογεὶπ 411 ἴπδὲ ἰβ εβϑεητδ!ν πυπιδη 
μοὶ βυναυ) ἰῇ ἴμαῖ ἰξ ραπάετοά το βεῖξ- 
ἐδβίεεπῃ, δηὰ ἰξ ννγᾶβ ἀδιποηΐδοδὶ ( 
νιώδης) ἰῃ ἴπᾶὶ ἰξ ταϊβεὰ ὡρ τῇς “ νεῖν 
ἅἄεν!! " ἰπ τῆς Πεαγῖβ οἵ Ὀοϊὰ ορροβεζ δηὰ 
ΟΡ Νονπεῖς ἰβ ἴδε Κοε ἱκπου- 
Ἰεάρε οἵ μυπιᾶῃ πδίυγε, νὩοἢ ἰ8 80 οδδτ- 
δοιεγίβεὶς οὔ τῇς ντίϊες, τῖογε βεγ ΚίηΟἿν 
ἀϊ-οἱαγεά τπδη ἰπ ἴμεβε νν. 15, 1. 

νει. τ6. πᾶν φαῦλον πρᾶγμα: 
τοϊβ βιπι8 ἃρ τὰς τπιδιῖογ; οὐ, [ρα 111. 20, 
πᾶς γὰρ ὁ φαῦλα πράσσων μισεῖ τὸ 
φῶς, απὰ νἱἴἢ 8 οας ταῖρμς Τοοπιρᾶγε 
ἀραὶηῃ ἴπε ψνοτάβ ἰῃ ουῦ Ἐρίβεῖβ, ἱ. σ7, 
πᾶσα δόσις ἀγαθὴ . ... ἄνωθέν ἐστιν 
καταβαῖνον ἀπὸ τοῦ πατρὸς τῶν φώτων. 
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ΒΕ. 17. 
τ Οος. ἰΐ. 

6. 
κοξῖν.8: 

καὶ πᾶν φαῦλον πρᾶγμα. 

αι; ΡΒ]. 
ν.8; 1 
Τίαι. ν. 
42; 1 Ῥεῖ. 
ἡ. 2: 1 
Ὁ. ἐϊϊ. 3. 

1 Βεδ. χἰϊ. στ. 
ῬΆοα:. χὶϊ. 9. ι 
8 2 Τί. ἰΐ. 23; Τῆς. "1. ο. 

τῷ ΡΒ]. ἱν. 5. 

ν θεῖ 7. 

ΙΑΚΩΒΟΥ 

ἐν Ὁ ΘΑ]. ν. 22; τ. ἴνῦκε νὶ. 
ᾳ [6. χχχίϊ. 17; Ατ. νἱ. 12; Οδ!. νἱ. 8; ΡΒ1. ἱ. τα; Η65. χίϊ. αἱ. 

ΠΠ. τη---τϑ. 1ν. 

17. ἡ δὲ " ἄνωθεν 1 ' σοφία πρῶτον μὲν 
᾿ ἁγνή ἐστιν, ἔπειτα ' εἰρηνική, " ἐπιεικής, εὐπειθής,2 μεστὴ " ἐλέους, 

4 ὁος. νἱ!. καὶ καρπῶν ἀγαθῶν, " ἀδιάκριτος, " ἀνυπόκριτος.2 
δικαιοσύνης ὅ ἐν " εἰρήνῃ σπείρεται τοῖς ποιοῦσιν εἰρήνην. 

ΙΝ. σ᾿. ΠΟΘΕΝ 5 "πόλεμοι καὶ πόθεν μάχαι ἐν ὅμῖν ; οὐκ ἐντεῦ- 

18. “καρπὸς " δὲ 

νἱ. 36. οἱϊ, 4; ψ. 1 (ος. ν. τό. 
τ Μδῖιι. ν. 9. 

5. Βοηίδ οοηδεπείεπδ νος. (οπΣ. ΝΑ). 
ΣῬγ, καὶ ΚΙ, ουγεδ., ΤΗΙ., Οες., τες. ; ῥζ. ἰΏσεργε επί 18 7’. 
ΦῬι. οὐ. 

ΤΟ πη. ΚΙ,, ςυγδβ., ΝΌΙς., τες. 

Ψψεῖ. 17. ἣ δὲ ἄνωθεν σοφία: 
ἔθο αἰγῖπα ἌοΒαγαδςίεσ Ἢ ̓μίαστς ἰ8 θεδυτὶ- 

Υ εχργεβεοὰ ἰῃ . νυ], 25, ἀτμὶς 
πΝ τοῦ Θεοῦ δυνάμεως, καὶ 

πόρροια τοῦ παντοκράτορος δόξης 
εἰλικρινής.--ἀγνή: ἴῃ τ ρεὴ 1χ, το, ἴπε 
ξαγες 8 υετεὰ (δαὶ Οοἂ νου]ά βεπὰ 
τὴ τνϊδάοαλ “ ουἱ οὗ ἴἴε ΒοΙγν Βεᾶνδπβ 

νον ἢ; οἵ ἴδδῖ ΒΟ 15 τ ἀοΐγ ἴδε 
Βγαὶ ομασγαοιοσιδιὶς νουϊὰ ὃὈς Ῥυπίγ, τὰς 
ἴνο ἰάεδε ἂγεὲ ἱπβερασγαῦϊε; ἰξ 18 80 
εἷδ]ς δαὶ ἴῃ τῆς τηϊπὰ οὗ τὰς υυτΐϊες ἴἤετε δοαὶ 
νᾶ ἴδε τ οὗ ἴδε οοηίγακε δεϊνεξη 
Ρυσὶεν δηὰ τῆς εἰπ πο ας Κπανν βοὴς 
οὗ δ᾽8 Ὠεάσεσβ ἴο Ὁε συ εν οὗ (βεε αδονς, 
186 ποίδβ οὐ ἱ. 12 Β'., ἱν, 3, 4).---ἰ ρ ἡ ν- 
ἐκή ; ΟὨΪΥ εἰβενίμεῖε ἴῃ ἴῃς ΝΎ. ἰη 
Ἡεῦ. χίΐ, τα; οὐ Ῥτον. ἰἷ, σ7, ψβετς ἰξ ἰ8 
βαϊὰ οἵ νυ ἱβάοπι τμαὶ “ 411 πεῖ ραίῃβ αἵς 
Ῥεδςε". Τῇε νογὰ [5 ενϊάδηι νυ σδβοδθη 
ἴο δι ρἢδδῖϑε τπῸ οἰγύζε τείετσεὰ ἴο ἴῃ δη 
ελεϊϊες νετβε.--ἐπιεικής: ἴδε ψογὰ ἰ8 
τοεδηΐϊ 88 ἃ ζοηίγαδῖ ἴὸ ὑηΐδίγ, υπγεᾶθου- 
ΔΌ]ς ἀτρυτπηςεηΐ, ο΄. Ρες. ο7 80]. ν. 14.--- 
εὐπειθής: {πὶ8 “οτά, ἀραίη, ἱπηρ] 168 ἃ 
Τοηιχδδὲ ἴὸ ἰῃς υηδεπάϊηρ διτἰτυᾶς οἵἁ δε] - 
οεπίγεά οοηίσγονεσδίδ ἰδία; ἰὲ ὅοεβ ποῖ οἿ- 
οὖς εἰδενθεῖε ἰπ ἰἢς ΝΙΤ.-- μεστὴ 
ἐλέονε καὶ καρπῶν ἀγαθῶν: ἰδε 
εχδϑοῖ γτένοσβε οὗ ἴῃ ουτζείηρ δηὰ Ὀϊτογηεβ8 
οὗ ψὨϊοΒ δοῦῖς μδὰ αδἰγεδᾶν θεεη οοη- 
νἱοϊοᾶ; ἱπ ὙΝβά. νἱῖ. 22, 23, νυϊβάοπι ἰ8 
δροίκαη οὗ δβ πανίπρ ἃ βρίγὶ: τνϑίοἢ ἴδ: 

γαθον . . . φιλάνθρωπων.--ἀ ὃ ι- 
κριτος: (ἡ. διακρί' δῦονε (Ι. 6, 

"ἷ. 4) ῃΐςἢ, Δ8 Μαγοῖ ροϊπίβ ουΐ, πηλίςεβ 
ἴε ῥρσόῦδθϊς ἴπδὲ ννα πισδὲ υπἀδετβιδηὰ τῃς 
δὐγεοῖνε Βεῖε ἰπ ἴπε ββῆβε οἵ “ βίηρίςς- 
τηϊπάςά "; ρεσῆαδρβ οὴς τηΐρῃῖϊ δᾶν ἴδαὶ 
Ὦετα ἰξ πηεδπ8 αἰπιοδὶ “" βεπεζουβ,᾽" ἰῃ οοη- 
ττῶδὶ ἴο τῇς υηΐδὶς ἱπιρυϊαιϊίοη ΨὨοὮ 
ταῖς Ὅε πιλάς ἱπ δοσπηοηίουβ ἀϊδβουθ- 
δίοη ; ἴδε ννογὰᾷ οσουγβ μετα ΟἹ ἰπ τῆς 
ΝΙΤ.--ἀἀὩΣΔνυπόκριτος: ΟΥ τ Ρεῖ. ἰ. 

Ρε, της Κι Οες. ΦΡ;, εἴς. 

22; “᾿εηυΐης,"" 88 οοηϊγαδίοάῦ σι ἴδε 
Βρυζίουβ “" ἘΔ Π]Υ " τυϊδάοσῃ. 

ψεις. τι8. Τῆς Κεγποῖς οἵὨ [Πἰδ νεσβε ἴα 
4, ἃ5. οοηιταδίεὰ νὰ τἰῃς ἰεαίουξγ, 
ἴσῃ ϊενς βοθειιοη τεπιθοηθά ἃῦονε; 

Ῥεδλος τὶ ρμιϊοουδηςεδα δείοηρ τορεῖδες, 
θεν δίς ἰδς τεβυϊὶ οὗ ἔπιες ννϊβάοαι, ἴπε 
νϊϑάοπι δαὶ ἴδ ἔτοτ ἀῦονε ; οὔ ἴδε οἵἴβοσς 
δαηά, βαίέε δηὰ “ ἐνεῖγ υἱῖς ἀδεεὰ " βεϊοωσ 
τοφεῖδπες, ἀπὰ πεν ἃγα ἴδῃς τεδυῖϊ οὗ ἴς 
ννἠδάοτῃ ἵμαὶ ͵8 “ «τιν, ψυχική, ἀετιοηί- 

πάρτε ΙΝ.--ῆνν. τ Β΄, ὙΤδεϑε νέγϑεα 
τενεϑὶ δὴ Δρρα!!ηρ δίαὶς οἵ πιογὰὶ ἄε- 
Ῥτγανιν ἰῃ ἴμεδε έαεῥογα οουρτερλιίουδ; 
βιγίίς, δε! εἰπ!ζεηος, ᾿υδὲ, πιαγάετ, οονεῖ- 
οὐδβηεξα, δ υἱεῖ, ξῆνυ, Ῥτίάς δπὰ οἰαινᾶες 
ἃτε τίίε ; τῇς Ἄοοποερείοη οὗ ἴδε πδίυτε οὗ 
Ρίᾶγες ϑεετβ ἴὸ πᾶνε ὕδεη αἰτϊορείμβες 
φτοης δηοηρ ἴδεδ6 ε, δηὰ ἴδεν δρ- 
τα 0 δὲ εἰνεῃ ονεσ ΨΏΟΣῪ ἴἰὸ ἃ [τίς οὗ 
Ῥίεάβυσε. ἴι πιαδὲ μανς Ῥεεη τεγγίδ]ε ἴος 
ἴδε ντίϊες ἰο οοπίετηρίδίε δυο ἃ βίπκ οἵ 
ἰηἰφυίγ. Οη ἴδε δεδυπιριίοη, ἱπεζείοεε, 
οἵ υηΐν οἱ δυϊπογβδὶρ ἴος ἰπἰ8 Ἐρίδιϊε, ἱξ 
͵ἴ8 ΔΌΦΟΙυ ΕἾ ἱποοσηργεπεηβῖδς ,» ἴῃ 
νίεν οἵ δυς ἢ δὴ διν]! βιαϊε οἵ δθαδίσβ, τα 
ντίϊες οουἹά οοπιπιεπος δἰδ Ἐρίδες στ 
τᾶς ννοτάβ : “" Ὁουπε ἰξ 8]1 [Ογ, τὴν Ὀγεΐμγεη, 
ψΒδη γε [Ἀ]] ἱπίο τηδηϊοϊὰ ἱετηρίδοσ "". 
ει ἰδ Βεῖϊά ΌΥ ϑοπης {παὶ ἴδε ντίϊες ἴα, ἴῃ 
βδτω υδίηρ Βρσυτγαῖϊνε ε; ἴσο, 

ΓΆΙΟΣ πᾷ Κοονϊης Στ τηδὲ 
τῆς δά! εν τείεσγοὰ ἴο 18 τηεδηὶ ΠΠ ΓΑ ΠΥ ; 
Ὁυὲ ἰη νίενν οὗ ἴδε τηεπείοη οὗ ἴδε “ ρΙεᾶ- 
βῦγεβ (δαὶ ῶσ ἴῃ ὙΟΌΣ πηεθεῦβ,"" ἀπὰ οὗ 
τῶε ἱπ)υποϊίοπβ “ ΟἸεδπδε γοῦγ πδηάβ," 
ἐὸν Ῥυτὴν γους Βεατῖβ,᾽" ἴὲ ἰδ ἀϊβῆςυς το Ὀ6- 
Ἰίενε ταὶ τε τυτί τεσ ἴ8 ἦ 6 βέστας 
Ὀνεῖγ. [18 οης (οΟ Τὶ τᾶς ἴῃ 
ἡἰν τα (“Ἐν ἢς τδδξ βα τα, Πο ποῖ οοιασαῖς 
δά! τεῖν, βαϊά αἷδοὸ Ὠο τοὶ Κι]... ") δὲ 
Βρυγαῖνε αἰδοὺ Απὰ ἱ. 14, τοὺ ΟΥ΄. 
Αςίδ χν. 20, 29. Μοσεονεσ, ἰὲ ἰβ οπςε οὗ 



1--2. ΙΑΚΩΒΟΥ 457 

θεν, ἐκ τῶν " ἡδονῶν ὑμῶν “τῶν στρατευομένων ἐν τοῖς μέλεσιν ὑμῶν“; ὃ ἷν. 5; 
[μαῖε νἱῖϊ, 

2. ἐπιθυμεῖτε καὶ οὐκ ἔχετε ϊ- 4 φονεύετε 2 καὶ "ζηλοῦτε, καὶ οὐ τς; 2Ρεῖ. 
δύνασθε ἐπιτυχεῖν - μάχεσθε καὶ πολεμεῖτε. οὐκ ἔχετε ὃ διὰ τὸ μὴ «πε βσπι. 

1.23: 

1 Ἠδεδιεῖβ 7). 
. Ἀοπι. νὶ. 13. 

3 φονενετε. καὶ ΝῊ (αἰΐετη. τεδάϊπρ) ; φθονειτε και Ἐταβπιιβ. 

Ρει ι; 
ἂν. 6. δ. Οος. χίϊ. 31. 

5 και ονκ εχ. δ Ῥ, ουτεβ., [,ἀτῖ., ϑγετ., Αὐτῶ., Αβίδ,, ΤῊΪ., Οες., Τί. ; δἀδά δε τες. 
[Ετοτὰ Ἠετε ἰο επὰ οἵ Ερ. Ο ἰβ νγδητίηρ.) 

ἴδε «δαγαςιεσίβεϊοβ οὗ ἴῃς ντίτες ἐμαὶ Βς 
βρεαδίκβ βίσαίρβὲ το ἴῃς ροίπε. [εἷ8 ἴσις ἴπαὶ 
ἴῃ τᾷδε ΟΟΤ. δάυϊετγ 18 βοπηειἑπιεβ υϑοὰ 
ἴῃ 4 ἢρυτγαῖῖνε βεηδβ6, πιεδηΐηρ υπίδιτἢ- 
ἔυ]πεβα ἴο ]αῦνε; δὺς ἴτ ἰ8 ναὶ τὸ τε - 
ΤΑΘΙΩΡΕΙ ὑπαὶ Βθο ἢ ἃ 0.86 ἰ8 χυϊίς εχς 
ὕοπαι ; ουΐ οὗ ἐπε τὨϊγέγ-οπς ραββαρδβ ἴῃ 
ΕΟ Ὦ δά] ετν [8 βροΐε οἵ, ἰῃ ΟἿἹΥ ἔνε 
ἷ8 ἃ δρυταιΐνε βεηβα ἰουπὰ. [πιῃὰ ΝΤ. 
ἔδεε ἃγα ΟἸΪΥ ΝΟ ροββίδς Ἵλβεβ οὗ ἃ 
δρυγαῖῖνε υϑς ἀρατὲ ἔτοτη ἴῃς νεζϑς Ὀείογε 
Ὧ8 (Μαῖιῖ. χίΐ 30 -Ξ χνὶ. 4, Μασγὶς νυἱῖ, 
38). Τῆς Ψοσὰ “το φοπηπλῖς ἐογηϊοδεοη "" 

(2) Οὐουζδ οἴϊεπεγ, ἱπ τὰς Ο.Τ., ἴῃ ἃ 
Βραταῖνε βεπϑε ; δῖ ἴῃ οοτηρατίβοη Ὁ ἱεἢ 
ἴδε ναβΕν ἰαῦρες ἰπβίδποεβ οὗ ἃ [ἰΐεσαὶ 
ΒΕΏΒ6, ἴδε ἴοττηεσ πιυδὲ ὃς τεραγάςά 88 
εχοεριίοηδὶ. Βυϊ ἐνθη ρταπεηρ [δὶ (Πϊ5 

Ὄρους νοσζά [8 πρυγαϊίίνεϊν υϑεά, ἴδετε 
18 81}}} ἃ τεττῖθ!ε 118ὲ οἵ οἵδε βίηβ, τῇς 
τηοληΐηρ οὗ ν Ὡς ἢ σαηποῖ ῬῈ Ἔχρίδἰποὰ 
ΑΨΑΥ; ἴπ686 ἃγε τοῖς ἴπδη δυβῆςίεπὶ ἴὸ 
θεᾶς υνἹηεββ ἴὸ τῆς {τ ἀν] τόσα] οο- 
ἀϊίοπ οὗ ἴμοβε ἴο ψνῆομλ ἴῃς Ἐρίβι]ς ἴβ 
δάάτεβθβεά. Οη τῆε δεββυπιρίίου οἵ δῃ 
ξαΣΐν ἄδιε ἕος οὖσ Ερίβιϊς, ἐδε ἴονν βίδις 
οἵ τλοσϑ]β βετε ἀερίοιοά 18 Ἔχίγογμε!υ ἀϊ8ῆ- 
ΟΕ ἴο δοοουης ἔοσ. ἴῃ ἃ ςοπιπλυπὶ 
ὙὨΙ ἢ Πλὰ τϑοεηνγ τεοεϊνεά δηὰ δοοεριοά 
ες πενν (ΑἸ, τυ [8 νοσῪ ἱρὰ ἰάδαἹβ, 
οης Ψψου]ά παίυγα!ν Ἰοοῖς ἴοσ βοπὶς βίβῃ8 
οὗ πεν-θογη σζεδὶ, βοῆς Ἴοοποερἔοη οἵ 
τῇς πιεληίηρ οὗἩ ΟΠ σι βεϊδηϊεν, βοσὴς γεῆεχ 
οὔ ἴδε ἐχδγυρὶε οἵ ἔς Εουπάες; τεϊϊρίου 
διε, ουηρ ἴο ἃ πιὶβίδκεη Ζβϑβὶ, ὁπ οδῃ 
υπάετειδηά; ἰϑοϊδιοἃ ςᾶβεβ οἵ τηογαὶ ἀδ- 
Ἰἰπαθθηου ἅτε δἰπιοδὲ ἴο ὃς Ἂχρεςιοά; 
δυὰς δες οοἰεςῦνε νἱοκεάηςββ οὗ ἃ πεν»- 
Ῥοπὶ ΟὨγίβείαη σοτησηυηϊ,---ἰἷθ νου 
δὲ υΐίε ἱποοιηργεμεπείθδίε; ἂπά ἰδ ἰβ 
οἷεας ἔτοπλὶ ἴῃς νεέγβεβ Ὀείοτε υ8 παῖ ἴῃς 
ντίτες ἰδ ποῖ βἰπρ!πρ οὐ ἐχοεριίοπβ. [ἢ 
ἃ βεροηά οἵ {πιτά ρεπεγαϊίοη ἴῃς οοσω- 
τηῦη Ὑ ̓ἰνίηρ ἀτηοηρ Ποδίμθ βυττουπά- 
ἰηξ8 ταῖς οοποείναθΥ θεσοσπλς 80 Ἴοη- 
τϑιηϊπαιςᾶ 48 ἰο πᾶνε Ἰοβὲ [18 ρεηυϊ πεῖν 
Ομ βεῖδη Ἵοδβασγαςίεσ ; ψ ἢ ἴὰς Ιαρϑθὲ οὗ 
γεδῖβ ἴπεῖε 18 4η ἱπενϊδδὶς ἰσπάθηου ἴὸ 
ἀεϊετίοταῖς, ὑπε}} ἃ πενν βρίτγιε οἵ ἀϊδβεὶρ! τς 
ἰ8 ἱπξυδεὰ. [κι βεεῖὴβ πιοῖς ἰῃ δοζοζά- 
λπος υἱτἢ κποννῃ ἕαςῖβ, πὰ νἸὮ σοτησηοη- 

8εῆδβα, ἴο τερατά τῆς Ῥεορῖε τὸ ψἕοπι ἐμ ῖ5 
Ἐρίβεϊς (ον ραζὶ οὗ 11) νψδβ δάἀγεβεςά δβ. 
ἴῆοβε ψῆο δά ἀείετίογαϊεά ἔγοσῃ ἰδς Ὠἰψῇ 
ἰάεαϊ δεῖ ὃν {πεῖς ἐδίπειθ δηὰ ρταπά- 
ἔδιίβοσβ, ἀπ ἰο 866 ἰῇ ἴῃς ντίϊοσ οὴς ννῆο 
βουρδὲ ἴο ἱπβρίτε ἃ πὸνν δεῆβε οἵ ἀϊΐβοὶρ- 
Ἰΐπς δηὰ πιογαῖβ ἱπίο ἰῇς μελγίβ οἵ διῖ8 
7εν θῃ- ΟἸγιβείδη Ὀχαιῆτγεῃ. --ονν, 1-τὸ 
ἴογτη ἃ ϑεϊοοπιδίποά ψΒοῖε, ἀδα!ηρ τὶ 
δε μεηεσδὶ βίαϊε οὗ τηοσγαὶ ἀδεργαν!ν ἱπ 
ἴῃς Τσοτηγηηἰ (ργεβυπηδθὶν τῆς ττίξεσ 
825 τῆογε ἰσυ δεῖν οπς οοπιγυηΐϊίν ἐπ 
νίεν), απὰ επάϊηρ υνἱἢ ἃ 81} ἴο τερεηΐ- 
δῆςε. ᾽ν. ΣΙ, 12 ἔοτπὶ δηοίπες ἰηάερεη- 
ἄεπι βεοιίοη, Ὀεϊοηρίηρς ἱπ βυϊβίδπος ἴὸ 
ἰϊ, 1-13. Ὗῖν. 13-17 ἴοστῃ δρϑαΐῃ ἃ βεραζγαῖε 
βεοϊου νἱῖπουΐϊ ΔῺγ τείετεπος ἴὸ ψδδὶ 
Ρτεοθάςβ οἵ [ὉΠ] ον. 

νεῖ. σ. πόλεμοι καὶ μάχαι: 
ἴδε ἔοττηου σεΐδγβ ἴο ἴπ6 ρεγηιδηεηςϊ δίδίε 
οὗ δηγν, ψ δὶς ἢ πον δπὰ ἰδεη 
Ὀσεᾶκβ ουἱ ἱπῖο ἴῃς ἰαίίες; Κα νγᾶσ δπὰ 
δδιῖεβ. --δν ὑμῖν: ςοπιργεμεηβίνε..--- 
ἐντεῦθεν: ἰΔγ8 Βρεοῖδὶ βίχεβδ ου {πε 
Ῥίαος οἵ οτίρίη, ν Ὡς ἰδ βεὲπ ἴῃ ἴῃς 
ἰο!]οννίης ννοτάβ : ἐκ τῶν ἡδονῶν 
ὑμῶν : ἡδοναί [8 Βοπηεπιεβ υδεὰ οὗ ἴδε 
Ἰυδὶ8 οὗ ἔπε ἤεβῇ, δ.9., ἰῃ τῆς Σιφέέδ» 0) 
Αγἱείεας (ϑ'πνεῖε, Ϊπίγο. ἰο Ο.Τ'. ἱπὰ Ονεεκ, 
Ῥ. 567), ἱπ ἀπδινεσ ἴο ἴῃς αυεβιίοη : “ΝΥ 
ἄο ποῖ {δε ΛΑ ΟΣΗΥ οἱ τῆθη ἴϑκε ροβ- 
βεβδδίοῃ οἵ νἱγῖιις "ἡ ἰξ ἰδ βαὶά : “Ὅτι 
ἐξλάνχς ἅπαντες ἀκρατεῖς καὶ ἐπὶ τὰς 
δονὰς τρεπόμενοι γ- ᾿ 4 

Μᾶος. νὶ. 35; [κς νἱῖ!. 14; Τίς. {|,.3; 
2 Ῥεῖ. ἰΐ. 3.--τῶν στρατενομένων 
ἐν τοῖς μέλεσιν ὑμῶν: ἴδε βᾶτῃης 
τπουρῆς ἰβ Ἰουπά ἱπ τ Ῥεῖ. ἰΐ. ΣΙ, παρα- 
καλῶ ἀπέχεσθαι τῶν σαρκικῶν ἐπιθυμιῶν 
αἴτινες στρατεύονται κατὰ τῆς ψυχῆς, 
ς΄. Ἐοπι. νἱΐ. 23; τ Οος. ἰχ.' 7. 

γν. 2,3. ἐπιθυμεῖτε καὶ οὐκ 
ἔχετε . . .: [τ πχυδὶ Ὀς οοπέεββεά (παῖ 
ἴδεβε νεσϑεβ ἅτε νεῦὺ αἰβῆίουε το πηάετ- 
δίδηδ; ννὰὲ βδανε, οὔ τῆς οης μαπά, ᾿υβίίηρ, 
δηὰ οϑνείίηρ, πιυγάετίηρ δηὰ ἢρδιίηρ; 
πὰ, οη τῆς οἵπες μαηά, ιαγίσξ. Μαυ:- 
ἀετίηρ ἀπά Βρδιηρ ὅσα τῆς τηοᾶηδ υδεά 
ἴῃ ογᾶεσ ἰο οδίαίπ ἴδαὲ ννῃϊοῆ ἰ8. οονείεά ; 
γεῖ ἴῃ ἴτε βαπὶς Ὀτεδίῃ 11 18 βαϊά παῖ {πε 
τεΆβου ΨὮΥ τς οονεῖοά (Πίηρβ ἄγε ποῖ 
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ἔχον. ἱ. 

ΙΑΚΩΒΟΥ Ιν. 

αἰτεῖσθαι ὑμᾶς - 3. αἰτεῖτε καὶ οὐ λαμβάνετε, διότι κακῶς “ αἰτεῖ- 
ε ἴδει. ν σθε, ἵνα ἐν ταῖς " ἡδοναῖς ὑμῶν δαπανήσητε.: 4. ' μοιχαλίδες,2 οὐκ 
46; (ἡ. μιν τ. οἴδατε ὅτι ἡ φιλία τοῦ " κόσμου 5 ' ἔχθρα τοῦ Θεοῦ ἐστιν ὁ; "ὃς ἐὰν ὁ 

Β Μδῖιι. νι. 
γ. οὖν ὁ βουληθῇ φίλος εἶναι τοῦ κόσμου, ἐχθρὸς 7 τοῦ Θεοῦ καθίσταται." 

ἱ Μεαιι. χὶϊ. 

κ ἦζαι, νἱ. 
: [κε 

ἱ, 26) : [Ὁ. ᾿ϊ.. 15. 
Ὁ ἰϊ. 23. 

1 οπι. νἱϊ!. γ; ΕρΒ. ἰϊ. 15. 

5. ἣ δοκεῖτε ὅτι κενῶς ἡ " γραφὴ λέγει " πρὸς φθόνον ὃ ἐπιποθεῖ τὸ 

τα --ῷ [0. χν. το: χνὶξ. 14; 64]. ἱ. το. 

1 καταδαπανησητε δ᾽ ; δαπανησετε Β, ὟΥ εἶεα. 
3 Ῥτ, μοιχοι καὶ δ Ἶ ΚΙ, οὐγεβ.; μοιχοι [,δἴξ, (εχς. 2), Ρεβῆ., Οορι., Αεἰῃ., Ατηι. 
5 τον κοσμον τοντον ἐᾷ, 68, Νυἱςᾳ., Ρεδῖι., Αττ., Αεἴῃ. 

4 ἐστιν τω Θεω ἐδ, Οορι., Τὶ. 
5 Ο0πι. ος ἐ; ος ἂν ἾΑΚΙ,, οὐτεα., ΤῊΙ., Οες., Ττες. 

5 Οπ). ἵν, ουγε8. Ἶ εχθρα Μ᾽, 7. 

οδιδιποά ἰ5 Ὀεοδιβα {ΠῸῪ ἅγτα τοὶ δεκεοᾶ 
ἴου! [15 ἰὲ ἱπιεηάδά ἴο ὃς υπάετβιοοά 
ἴῆδι ἐπΐβ ἰυδὲ (1π ἴπε δβεῆβε, οὗ Ἴοουγβε, 
οἵ ἀεβιτιπρὴ δπὰ Ἴονεϊουβηεθθ ἅττα ποῖ 
εἰκεβοά ον δεύδυθε πεν μαά πος δδεῦ 
τᾶ οσ, οὐ ποῖ Υ̓́ ΩΣ 
ἰδῇ ἰ8 Ψῃδῖ τῃς ἐμ μς ἐδ ίῳ ΔΗ ἴδεν 

βιλπᾶδ; ὃυϊ οδη ἰξ ὄνεῦ ὃς ᾿υδεδβλδίς ἰὸ 
ῬΙΑΥ ἴον ννῇῃδὶ 18 εν! ὙΠετα ἰβ δοπηδ- 
τίη εχισδογάϊπδε!ν ἱποοηρτυοιδ ἰῃ ἴῃς 
ψΠΟΙς ρδββᾶσε, νυ ἢ ἀεῆςβ ἐχρίδηδιίοη 
1 τὰς νογὰβ ἂγτγε ἴο δε ἴδκδη ἱπ τπεὶσ 
οὈνίοιδ τηεαπίηρ. ΟἾ]γ οὔε τπΐπῷ δεεπιβ 
οἰεᾶτ, δηά πδὲ ἰ8 ἃ πιογδὶ οοπάϊείοη νυ ϊο ἢ 
ἷβ δΒορεϊεβαῖν Ἵπδοῖίς,-- τ αι βᾶγβ [(ἢδί 
“ἤεθε ἵψῸ νεγβεβ ἅτε ἃπιοὴρ ἴδε ἐχ- 
ΔιηρΙε5 οὗ ροεῖίςα] ἑογπ ἰπ (18 Ἐρίβιϊς "; 
Ῥεσῃδρβ {πἰ8 χίνεβ ἴῃς ἵκεγ τὸ ἴπ6 βοϊ υξίοη 
οἵ τμε ργοῦϊεπ). [{ πᾶν ὃς πὲ γε πᾶνε 
ἴῃ τῆς ψῃοὶς οὗἉ ἔμεβα νεσβαβδ 1:-1ὸ ἃ βίτίη 
οὗ ᾳυοϊδιίοπα, ποῖ ν εν δ] βίσυηξ 
τορεῖδπει---ἃ κΚιηὰ οὗἉ “ ϑιτοπηαιεἰβ᾽"---ἰδκοη 
ποπὶ ἃ νατίεῖν οὗ δυϊμοσγίεϊεβ, ἰῃ οτάεσ ἴὸ 
πιαῖες {Π|8 ῥγοίθϑι δραίηδι ἃ ἀΐβργδοείυ! 
βίαϊε οἵ δῆδιγβ πιοσὲ ετηρῃδιὶς δά δυϊποσὶ- 
ιδῖϊνε.--φονεύετε: ἴῃε τελάϊηρ φθονεὶ- 
τε οδηπηοὶ ὃς εηϊετίλίηεά ἱΓ ΔΩ τερατά ἰ8 
το θε ῬΑ ἴο ΜΒ. δυϊποτίτν ; ἐνεη ἰξ δο- 
ςερίοα [ἰ ννουϊὰ ποῖ γεν δἰ ΠῚ ρ ἢν πηαιξετβ 
πιυςἢ.--ζ ἡλοῦ τε : τείεγβ γαῖμεσ ἴὸ ροῖ- 
80η8, ἐπιθυμεῖτε τὸ τὨΐπρ8. 

νει. 3. αἰτεῖτε... αἰτεῖσθε: 
ὝΒετε ἀος8 ποῖ βεεπὶ ἴο δε δὴν ἀϊβετεπος 
ἴῃ πιελπίηρ Ὀεΐννεεη τῆς δοεῖνε δηὰ πα ἀ]ς 
Βετε : “ΕΠ α πιά ά]ς 8 τελΠν 186 βίγοηροι 
ννογά, ννε οδη υπάἀετβίδηἁ ἰϊβ θείη τουδὶ 
ἰπ Ἰυδὲ νῃεσε δὴ εξεςιϊ οὗ οοηίταβὶ οδῃ ὃς 
βεουγεά, ψΨΠς ἴῃ ογάϊπασυ 8. ἴδε 
δοῖνε Ψουϊὰ ΤΑΥΓΥ 88 τῦυοῇἢ νεῖ σας 25 
ν 88 πεεάςά" (Μουϊίοη, οῤ. εἰέ., Ρ. 160); 
ο΄. Ματζτῖκ νὶ. 22-25, χ. 35-38 ; ̓ ]οῇῃ ν. 15. 
--δαπανήσητε: Οὗ [μυκο χν. 14,30; 
Αοἰδ χχί. 24. 

δλεγει προς φθ. Α, εὐτ85., Αἴτῃ. 

Ψνες. 4. μοιχαλίδες: τῃς ννεῖρδι 
οἵ ενίδελος 6 ΒΈΓΟΠΡΙΥ ἰῃ ἔανους οὗ ἥῃε 
τελάϊπρ 48 ρδίηβι μοιχοὶ καὶ μοιχα- 
λίδεςς Ἴπε ἀερτανεά βίδις οὗ τηογδῖβ ἴὸ 
ΜΏΙΟΒ ἴδε ψποῖὶς ϑεοϊίοα δεᾶγβ υγϊπεβα 
ταυδὲ ἰῃ ραγὶ δὶ ἰεαβὲ πᾶνε ὕεεὴ ἄμε ἴὸ 
τε νἰοκεάπεββ ἀπὰ οορεγδάοη οἵ ἴδε 
ψνοϊηξη, 80 ἴδδὶ ἴπετε ἰδ ποιῃίηρ δίγαπ 
ἴῃ {πεῖς είς βρεοίβοδι!ν πιεηεοπθά ἴῃ 
ςοπηδοιίοη ἘΠ τοδὶ ἴοττῃ οἵ εἰπ νἱτἢ 
ψὨΐΟΒ ΠΕ νου Ῥὲ τῆογε ραγειςυϊασῖν 
δϑδοοίδιεά. --οὐκ οἴδατε... καθ- 
ίσταται: ψῆδι δεεπβ ἴὁ ὃε ἱπ 86 
ταὶπὰ οὗ 186 νψτίϊεσς ἰδ ]οῆη χν. 18 ἢ. ... 
εἰ ἐκ τοῦ ἦτε, ὁ κόσμος ἂν τὸ 
ἴδιον ἐφίλει " ὅτι δὲ ἐκ τοῦ κόσμος ἂν οὐκ 
ἐστέ, ἀλλ᾽ ἐγὼ ἐξελεξάμην ὑμᾶς ἐκ τοῦ 

» διὰ τοῦτο μισεῖ ὑμᾶς ὁ 
..π-πκαθίσταται: “ἰ8 ςοπειίτυϊοά "; 
ς΄. ἰῃε νυϊχαῖςε εοκεί ἐμέέων. 

νεῖ. 5. ἡ γραφὴ λέγει πρὸς 
φθόνον .-. .: ἴῃϊ8 δἰιΓδυϊην οἵ ρεζβοῦ- 
Αἰϊν το ϑοείριυτε ἰδ ραγα!] εἰς, 8 1ἱρῆι- 
ίοοιϊ ροϊπιβ οὔὖἍἱ (ΟΘαἱ. {ἰϊ. 8), Ὁγ (ὃς ποῖ 
ἀποοτητίοη [εὐνιδῃ ἐογαχυΐα οἱ τεΐεσεηος 

“Ουἱά νἱάϊε", Αςοογάϊηρ 
ΠῚ ΓΒ, Ὧν εἰηρυΐας γραφὴ ἱπ τὰς 
Ν.Τ. “ δἰνγαυβ πιεδῃβ ἃ ῥαγίξενί αν ῥαεεαφα 
οἵ ϑειρίυτε; ψετε ἴῃς τεΐεγεπος ἰδ 
οἰεδεῖγ ἴο τῆς βδογοὰ ντίπρβ 28 ἃ υἱοῖς, 
ἂ5 ἰῃ ἴῃς δχργοββίοῃβ, " ϑελιοπίηρ ἴδε 
ϑοηρίυγεβ, "Ἰεαγηθὰ ἰπ ἴδε ϑογίρίυγεβ,᾽ 
εἴς., τῇς Ρίυγαὶ γραφαί ἰ8 υπίνεζθα! ν 
ἰουηὰ, 4.9.» ΑςἴδΒ χνίϊ. 11, χνὶϊ!. 24, 28. 
... Ἧ γραφὴ ἰ8 τηοϑὲ ἔτεα θηο υϑεάᾶ 
ἰῃ ἱπισοδυσίηρ ἃ ρατιουΐϊας αυοϊδιίοη, ἀπά 
ἰῃ τῇς νοῦν ἔενν ἰηβίδῃοςβ ννῆεγε τἴἢς αυο- 
τῖοπ ἰδ ποῖ δοίυδιιν σίνεη, ἱξ ἰβ ἔογ 
πὸ πιοϑὲ ραγὶ ἴο ἤχ {πε ραββᾶρε 
τείεσγεά ἴο. Τῆς ὈΪΌ]οΔ] ὑβᾶρσε ἰδ (οἱ- 
Ἰοννεὰ αἰδο ὃν τῆς εαγιεϑὲ δι βεσβ.0 Τῆς 
τταπβίεοη ἔγοπιὶ ἴ86 " ϑογίρίυγεβ᾽ ἴο τῆς 

---- τοῖα τ τ -π τὰ Ξ υπραπαιαυαιδΗε 
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“πνεῦμα ὃ Ῥκατῴκισενϊ ἐν ἡμῖνξ; 6. μείζονα δὲ “δίδωσιν χάριν" - ο Οκϊ. ν. 17. 
᾽ Ρτ Ο᾿. ας. 

ϑδιὸ λέγει: ὁ Θεὸς ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται, ταπεινοῖς νἱ. 5, νὴϊ, 

δὲ δίδωσιν χάριν. .5 7. ὑποτάγητε οὖν ὁ τῷ Θεῷ ᾿ ἀντίστητε δὲ 
21; Ναὶ. 
χί, 20. 

υοῖϊεὰ 5: 
Ῥτον. 1ἰϊ. ῳι( 5ερί.); “. Μαιι. χίϊὶ, σ; ]0Ὁ χχὶϊ. 29; Ρβ. Ἴχχχνὶϊ. 6; Ῥσον. χχὶχ. 23; Μαῖιῖ. χχὶϊὶ. 
12. ἴκακε ἱ. 52; τ Ῥεῖ. ν. 5. 

1 κατωκησεν ΚΙ,Ρ, εοὐγ68., [.81ἰ., ϑγττ., Οορῖ,, ΤῊΙ., Οες,, τες. 

3 μιν, Τὶ., νοδίβ 2. 
δ αντιτασσετε Β. 

3- Οσ". ᾿ὃὈ, οὐζβ8. 

6 Οἱ. ουν 7. 
4“Αἀά κυριος 5, 16. 

ΤΟ ηι. δε ΚΕΡΡ, οὐτβ85., ΤῊΪ., Οεο., τες. 

“ϑοπρίυτε᾽ 18 ἀπαίορουβ ἴο {πε ἱταπβίτίοη 
το τὰ βιβλία ἴἰο τε ' Βίδῖςε᾽ " (ἐδὲά., 
ΡΡ. 147). [π ἴδε ρῥγεβϑεηῖ ἰπβίδηοε ἴῃς 
“ Βοτίρίυεγς " ᾽5 ἡοννῃεσα ἴο θεὲ ἔουπά ἱπ ἴῃς 
Ὅ.Τ.; τὲ ἰ8, βοννενεσ, τεβεοιϊοά ἴπ βοπὶς 
Ῥαυϊίπε ραββαζεβ, Οδἱ. ν. 17, 21, δπὰ οἵ. 
Εοπ,. νἱϊ!. 6, ὃ; χω Οος. ἰἰϊΐ, 16: ἣἧ γι 
σὰρξ ἐπιθυμεῖ κατὰ τοῦ πνεύματος, τ΄ 
δὲ πνεῦμα κατὰ τῆς σαρκός ((6!. ν. 17) ; 
τὸ πνεῦμα τοῦ Θεοῦ οἰκεῖ ἐν ὑμῖν ἐν Οοε, 
1. τ6). 118 ἀϊδῆουϊε ποῖ το 8εε ἃ Ρδυϊίης 
ἰπῆυεπος ἱπ οὺγζ ρδββαρε; δηά νδδῖ ἴ8 
οογίδίην ποίενογίῶν 18 ἴῃς ἔλοϊ τμδὶ τς 
ἵνο ἄφγαῤκα νὩϊοἢ τῃς Ἐρίβεῖε οοπίδίῃβ 
41. 12 δἀπὰ ἴπε οης Ὀείοτε 08) δῖε Ὀοΐὰ 
οἰοθεῖν οοππεςιεὰ ψ 8ι. Ραδυΐ, ἱ. 12 -- 
2 Τίπι. ἱν. 8; ἶν. 5 -- 64]. ν. :7Ώ. Βυὶ 
παῖ ψὨϊοΣ ἰβΒ οοποϊυδῖὶνθ ἁραίηβε τῆς 
“ Θοσίρίυγα ᾿" πεζὰ γεξεγγίηρ ἴο δε Ο.Τ. ἰ8 
ἴῃς ἕδος ἐδδι τῆς ἀοοίτίπε οὗ ἴῃς ϑρίγιε 18 
ποῖ ἱουπὰ (δεῖς ἰπ τς ἀενεϊορεά ἴῃ 
ψΠΙΟἢ ἰξ ἰβ τεργεβεπιεὰ πεῖα ; ἴῃς ὑγο- 
πουποεδά Ρεγβοηδὶ ἑν οὗ ἴῃς ϑρίγι: δ8 δεῖς 
υϑεὰ 8 Ππενεσ ἰουπά ἱπ ἴῇς ΟΟΙὈἨ Τῆς 
ταίεεποα Βεσε τουδὶ ὃς ἴο ἴδε Ν.Τ., δηὰ 
τιῖ8 ἰδ οης οὗ ἔπε τηδῆγ ἱπάϊςαιίοπβ νυν ἢ 
Ῥοΐπι ἴο ἰῃς ἰαῖες ἀδίε οἵ οἷς Ἐρίβεϊς, οἵ 
δγὶβ οὗ ἰ. Α8 δδιυῖν ἃ ἀοοιπιεηΐ 88 ἴῃς 
Ρίβι!α οἵ Ῥοϊγοδγρ {110 Α.}.}) τϑέεσβ ὁπος 

ἴο δε ΝΙΤ. αυοίϊαιίοηβ ἃ8 “ ϑογίριυγε"; 
πὰ ἰῃ τῆς Ῥἰστῖο οἵ Βαγπαρδβ (αδουΐ 
98 Α.Ὁ. δοοογάϊηρ ἴο 1ἰρδιοοι, δὰ τε- 
βατάεὰ 85 ἰδῖε ὉΥ πιοϑὲ βοῃοΐδτβ) ἃ 
ΝΑΤ. ᾳυοίϊδιίοη ἰ8 ῥτείδος ἃ ὉγΥ τε ίοσ- 
ταῦΐα “1ι 15 στίτεη ".--πρὸς φθόνον 
ἐπιποθεῖ... .: οη τηϊ8 νεζγ ἀϊθῆςυϊε 
τεχῖ 8εε, ίοσ 4 ναγίεϊυ οὗ ἱπιεγργεϊδιίοπβ, 
Μαγοσ᾿β εἰαδογαῖς ποίε ; ἴῃς δεδῖ γοηάογ- 
πρὶ 86 επὶβ ἴο ὃς ἴπδὶ οὗ τῇς ἘΝ. πιδι- 
δία: “Ὑπδὶῖ ϑρίγιι συ ϑῖοῦ ἢε πιδάς ἴὸ 
ἄννεῖ! ἵπ υ8 γεδγηεῖῃ [ῸΣ υ8 ὄνὲπ ὑπίο 
)εαίουβ εὔνυ". Ὑῆβε νογὰβ υνἱῖπεββ ἴο 
τῆς (αὐτῷ ἴπᾶὶ (πε τῆϊγὰά Ῥεγβοη οὗ ἔπε 
Ἠοῖγ Τεὶπὶτν δϑίάεβ ἱπ οὖσ ἢεαγῖβ βίγ νη 
ἴο δοααυίσε ἴπε βᾶπηθ ἷονε ἴον Ηἰπὶ οπ οὐ 
Ῥαζὲ ψὩῖ ἢ Ηε θεᾶγβ ἴογ υ8. [{ ἰδ ἃ πιοϑὶ 
διΓΠ τ πρ Ῥαββαρε ὑνὩϊοἢ [6118 οὗἩ ἰῃς ἴον 
Ὁὔ δε ἩοΙν ϑρίτίε, 85 (1π οἣς βεῆ86ε) ἐϊδ8- 

τἰηςὶ ἔγοσῃ ἴμλὶ οὗ ἰς Ἑαΐδμετ οἵ τμδὲ οὗ 
ἴπε 80η; ἰῃ σοπποϑοιίοη υυἱε ἰΐ βῃου!ά Ὀς 
τεδά Ἐοπι. νυἱϊὶ. 26-28; Ερῆ. ἱν. 30: Σὲ 
Τδεδ8. ν. 10. 

νει. 6. μείζονα δὲ δίδωσιν 
χάριν: {πε8εὲ ννοτάβ ἔυγίμες εταρῃδβίβε 
τῆς ἀενεϊορεά ἀοοιτίπε οὗ ἔῃς ϑρίγιξ τε- 
ἐεττοὰ ἰο δδονς; ἱβεν ροὶπί ἴο ἴμε πδῖυγε 
οἵ ἀϊνίης στᾶςς, ψὨΙΟἢ 8 Αἰποβί 1Π|πλϊ Δ Ὁ] 6. 
Τεδθε νεζβεβ, 5, 6, νυϊῖπεβ8 ἴῃ ἃ βισικίηρ 
ΥᾺΥ το ἴδε ΟὨτίβείδη ἀοςίτίης οὗ γτᾶοε, 
δηὰ πετείπ Ὀγθαῖῃς ἃ ἀϊβεγεηὶ βρίτὶς ἔτοσὰ 
ἴῆδλῖ ουπὰ ἰπ τιοϑὲ οὗ ἴπε Ἐρίβεϊε.---ὅ 
Θεὸς... χάριν: (ζ΄, ϑ8ίτ. χ. 7, 12, 
18; Ῥες. οὗ οἷ. ἴϊ. 25, ἵν. 28; ἴπε υοία- 
τίοη ἰδ 4180 ἔουπά ἰῃ 1: Ρεῖ. ν. 5; ἴδίκαῃ 
ντἢ ἀπ Ῥγεοεάϊηρ ἰξ τεδομεβ τς ἀϊνίηἰὙ 
οὔ τῆς Ηοὶν ϑρίτίι. Ἐρῆγεπι ϑγγὺβ αυοῖοβ 
1π|8 85 ἃ βδυῃρ οὗ μείδυν (Οῤ. εἰϊ. 93 
Ε., εἄ. Αδββϑεπηδληὶ ; αυοιεὰ Ὀγ Ἐξεβςἢ, οῤ. 
εἰξ., Ὁ. 109). 

γεσ. 7. ὑποτά τε οὖν τῷ 
Θεῷ: ὦ. ΗεὉ. χίϊ. 9, οἱ πολὺ μᾶλλον 
ὑποταγησόμεθα τῷ πατρὶ τῶν πνευμά- 
τῶν καὶ ζήσομεν. [ΐ ἰδ ποῖ ἃ ηιεβιίοη οὗ 
βυδ)εςτίοη εἰπεῖ το αοά ος πα ἀδν!ϊ, Ὀυς 
ταῖδεγ οὔς οὗ ἴῃς οποίος δεΐννθθη 86} -ν}}} 
δηά αοά᾽ 8 νἱ}} ; 11 8 [6 ῥτουά δβρίτίς πδὲ 
[ᾶ8 ἴο ὃε ουτρεά.--ἀντίστητε δὲ 
τῷ διαβόλῳ, καὶ φεύξεται ἀ φ᾽ 
ὑμῶν: ἴδε το ἰάδα58 οοπίδἰπεά ἰπ τπς88 
ΨΟΣάβ ἄγε νεσυ [εὐνί8ἢ ; ἰη ἴῃς ὅγβὲ ρἷδος, 
πε νἱπβιαπάϊηρ οὗ τῆς ἄεν!] ἰβ τερσο- 
βεηϊεά 45 Ῥείπρ' ψγἱίη τῃς ςοτηρεΐεηος οὗ 
νιαη; ἴῃς ποτα βρεοι ἤσδ ιν ΟΠ γιβιίδη γᾶν 
οὗ ρυκεϊηρ τἰ6 τηδίίεσ ἰβ θεδὲ βεεὴ ὈΥ 
Ἄοοτπηρατίηρ ἴπε Ψψοτάβ Ὀείοσε υ8 ψ τ τΒς 
ἵνο ἐο!Πονίηρ ραββᾶρεβ: [κὲ χ, Σ7, 
Ὑπέστρεψαν δὲ . ... λέγοντες " κύριε, 
καὶ τὰ δαιμόνια ὑποτάσσεται ἡμῖν ἐν 
τῷ ὀνόματί σον. Απά [πε ρᾶβϑβᾶρε 
ἰῃ τ Ρεῖ. ν᾿ 6 8. ψνῃιοἢ 18. ρᾶγδ αὶ τὸ τῆς 
οπα δεῖΐοτε ι18, ἰ8 ὑγείδοε Ὁγ τπῸ ψογάβ, 
" Οδβιηρς 411 γοῦγ δηχίειυ ὑροὴ Ηϊπι, 
Ὀεοδυϑβὲ ΗἜἬε οδγεῖῃ ἴογ γου," δηπὰ 
[ο]]οννεὰ ὃν ἴδε ννογάβ, “" πὰ τῆς ἀοὰ 
οὗἩἨ 411] γστᾶοε. . . . 5884}}] ΗἸ πιβϑῖ ἢ ρετ- 
ἔεςς, 8.8] 15, βιγεαηρίμοη γου", Τῆε 



τ Ερᾶβ. νὶ 
11, 1210ᾺᾷᾺ "2 Σ 
Ρει. ν. 8, ἐγγίσει ὅ ὑμῖν. 

8. 2 τοῦ. 
αν. 2; ΖεςΒ. ἰ. 3; μὺυκε αν. 30; (ἡ). 1-δτη. [ἱ). 57. 
1 1. τ. 8. 

 φενξετε Β' (“ται Βῆ). 

ΙΑΚΩΒΟΥ ΙΝ. 

τῷ "διαβόλῳ, καὶ φεύξεται ῖ ἀφ᾽ ὑμῶν" 8. " ἐγγίσατε τῷ Θεῷ," καὶ 

"καθαρίσατε χεῖρας, ἁμαρτωλοί, καὶ " ἁγνίσατε 

1144. ἰ. 16. Ὁ 7}ες. ἵν. 4; τ Ῥεῖ, ἱ. 22" 

3 Λ(οταΐ)ηο ς Νυΐρε; δὰ ἀοσηίπυπι 7; δὰά εἰ ἰρϑε 3. 

5Ἄγγιει Ττερ., Τί. 

ἀϊβετεηος Ὀεῖνεεη ἴῃς εὐ δπὰ 
ΟὨΒεϊβείδῃ ἀοοίισίπεβ οἵ σταος δηὰ δεε- 
Ψ11 Πεῖε ἌἽδηποὶ 021] ἴὸ ὃὕε οὐδεῖνεά. 
1 ἰ8 υδεῖεββ ἴο οἰϊς τῆς τ᾿νογάβ, "" Βε δυῦ- 
7εεοὶ υπῖο ἀοἀὰ," δ8 ἱπάϊοσιϊηρ ἀϊνίης 
δεεϊβίδηος ἱπ νυ] δειδηδϊηρ ἴδε ἀεν]], θ6- 
οδυθε (δε ευὐδήεοὶ οὗ τπουρῆς ἴῃ εἰϊμες 

ε ἰδ αυε ἱπάερεπάεπι; ἴδε τηεδη- 
Ἱπῷ ἰδ ποῖ ἴδδὶ δ} γ τὸ νἱμδιαπᾶ {δὲ 
εν! ἰ5 18ε τεβδυὶϊὶ οἵ Ὀεΐῃρ δυδ)εςὶ ἴο 
Θοά ἐπ θυι ἡμὴ εὔστεες ἴῃ δοιίοη ἅγε εη- 
)οἰηοά, ἱπ δ τᾶ ἷἰβ τερτῖο- 
βεηϊεὰ 88 δθϊε ἴο ἰλκε τὰς ἰηϊείδεῖνε.---ἸΙἢ 
18ε δεοοηὰ ρΐδςε, ἰε τεργεβεπίδεοη οἵ 
ϑαίδη (ἰ8ε ἀενὶ}} εῖεὲ ἰ8β δὶ 
]εν δ; τε Ηεῦτεν τοοῖ ἴσοσθ ψ Ὡς ἢ 

" Βαίδη" ὁοπιεβ (Ὑ212) πιεᾶπβ “το ορ- 
Ροθε," οἵ“ ἴο δεῖ 88 δη δάνεγδαγυ" ; {πε 
κίεδ ἰβ νεσζγ οἰεδιῖν Ὀγουρσδὲ οὔἱ ἴῃ Νυπι. 
χχίΐ, 22, ψδεσε ἴὩς πουῃ ἰδ υδεᾶ: (κά ἐΐς 
Απρεὶ οΓ γαλινε ῥίαςεά δίνετε ἱκ ἐλε 
ἴνὉ7 70» απ οὐδένα (Ἰἰτεσα! ἢν “ἴος ἃ 
ϑαίλη ἢ. Τηῖδ ἰ8 ῥγεοίβεϊυ τῆς ρίοϊυσε 
τερτεβεηιεὰ ἱπ τἰῃς τνοτάὰδ Ὀείοσε 8; (ἢ ς 
δηςοίεηϊ Ηοῦτγεν ἰάελ οἵ βοτῃειπίης ἴπ ἴδε 
ΨΆΥ ἰδ 10 δοπης εχίεπὶ ὑγεβοηὶ ἰῇ ἰδς 
Οεεεῖὶς ὁ διάβολος, ἔτοπ; “(ο 
ἄγον δογοδδ," ἐ.4., ἴπε ραϊνναυ ἰδ ἱπὶ- 
φῬεάεά (ο΄. ΕΡΆ. ἵν. ἅ7. νί. Στ). [εν εὮ 

ἩνᾺ8 [0]] οἱ ἱπιεηβεῖν πηδιεσίαὶ- 
ἱδὲὶς οοποεροπε ; ἴδε ὕτεβεῆςε οἵ ἀεσηοαδ 
ἰῃ νατίουβ ψυΐθε, οἐ εἶδε ἱπνίδ δε, ττῶδ 
ΑἰνΆγδ ἰελιεά; ῥγίπηδε νυ ἰἃ τνῶβ Ὀοάΐγ 
Βδγῃ ἴπαὶ {πεν ἀἰά ; {πε ἰάοα οὗ δρίττυ δ] 
εν], 28 ἰπ πε ραδβᾶρε Ὀείοες υ8, τνὯ8 ἰδίοσ, 
τδουρῇ ὈΟΙΒ οοποεριίομδ εχίβιοὰ εἰάς Ὁγ 
ἰάς. Ὑδε Ψψογάβ ὑηάετ ςοπεϊάετδιίοη 
81ε ῬΟΒΕΪΌΪΥ δὴ ἱπεχαςὶ αυοϊδιίοη ἔσοσι 
Ταςί. ο7 ἐλ6 Τινεῖνε Ῥαϊγίατοῖς, ΝΑρδιῆ. 
νἱἱ. 4, “1 γε ψνοτκ ἴπδὲ ννὩοἢ ἴἰ8 σοοά 
ΤῊΥ οἰ] άγεη δηὰ ιδς ἀεν!] 5Π41] ες 
ποτὰ γου". Κηονϊίηρ χυοῖεβ δη ἰηίες- 
εδἴϊης ρδσγα] εἶ ̓η Ἡεγπηδδ, λέαπά., χὶ;. 5, 2, 
ὙΒεῖς ἰη οοπηεοιίοη στῇ τῆς ἀεν!! ἷε ἰδ 
βαϊά, “10 γε τοδίϑδε δἰπὶ ἢς Ψ}}} Ὀς νδη- 
αυϊβμεά, ἃηὰ ν1}}] θεὲ ἴτοπὶ γοὺ ἀϊ8- 

... 

νεῖ. 8. ἐγγίσατε τῷ θεῷ, καὶ 
ἐγγίσες ὑμῖν: πεῖα, ἀραίη, γε βᾶνε 
ψδιὶ το ΟΠ τ διίδη ἐᾶγβ δουπᾶβ σδῖμοτ ἴκα 
ἃ τενεσβδὶ οὗ ἴῃε οτάε οἱ τπίπρε; τε 

δβουἹὰ εχρεοὶ ἴῃς οτάες ἴο Ὀς τμᾶϊ εα- 
Ῥγεββοὰ ἱπ βυοβ νοσάβ 885, “Ὗς ἀϊὰ ποῖ 
οδοοδε της, δου 1 οδοεε γου " (]} ἢ χν. 1:6). 
ΤΒε νοσάβ Ὀείοτε υ5 δεεσ ἴο Ὁς ἃ αυοῶ- 
τίου (πεχαοὶ) ἔγοεη Ηοδ. χίϊ. 6 (ϑερί.), 
... ἔγγιζε πρὸς τὸν θεόν σὸν παν- 

τός. Τηε Ηεῦτεν, ρῶγαβε ες ἈΝ 
ἱδ ἃ ἰεςηῖϊοδὶ ἴεῖτῃ ἕος [7 
ἴον (ὰς ρυζροες οὐ νψοσεδίρ, 4.ρ., Ἐχοά. 
χίχ. 22; ετ. χχχ 21; Ἐζεῖς. χἰῖν. 13. 
ΎΠεῖς ἰβ δῇ εχισδοσάϊπασυ ραδβᾶσε ἴω 
Τεςὶ. 9Γ ἐἰλε Τινεῖοε Ῥαϊῤγίαγελς, Ὀλη. νὶ. 
:, 2 ΨΈΪΘΒ τυηδ, “᾿Απὰ πονν, ἔεασ ἴδε 
Ἱμοεά, τὴν οἰ! άτεη, πὰ Ὀεννᾶσε οἵ ϑαίδῃ 
δηὰ δία δρίγίί8β. Ὦγανν πεᾶσ υπῖο ἀαοὰ 
Δηὰ ἴο ἴδε δηρεῖ {παι ἱπιετοοδάςει ἴος γοῦ, 
ἴος Ὧε ἰδ ἃ τηράϊδιος δεῦνεεπ Οοὰ δηὰ 
ταλῃ " (1δε Ἰαἴτες ραγὶ βετε 'β ποῖ ἃ (μῃγί5- 
εἰδὴ ἱπιεγροϊδιϊοη). -- καθαρίσατε 
χεῖρας: Ο'. Ρε. χχίν. 4, ἀθῷος χερσὶ 

τῇ .. ὁ; ἐπ Ηοι. ᾿. 

τ πρρρ τ διαρμκοώς λ' δηᾶ ἰῃ δὶς. χχχνίϊ, το, πλημ- 
μελίαν καὶ εὔθννον χεῖρας, καὶ ἀπὸ 
πάσης ἁμαρτίας καθάρισον καρδίαν. Ιη 
εδοῖ ολϑε ἰΐ ἰβ ἃ τρεϊλρῃοζίοδὶ ὑδε οὗ 
Ἰδηξυᾶρε ΒΟ Β Ἶ τὰς 
ἸτεζᾺ] ττυδὶ τναδδϊπρ ; ἴῃς ἔοεζηεσ, ἅκεῃ 
ποῖλ ἰς ἰδίϊες, 8 ἰπ ὑδε δἱ ἰελβὶ 88 
ΕἈΙΥ 88 εχὶῖς τἰπηεβ.--ἀμαρτωλοί: 
τὰς εἶοβε οοηπεςίου ἱτ [18 ψοτὰ δηά 
τῆς δίψνχοι τ ϊςἢ ἰοἱοννΒ αἰτῆσαι ἱπιπιε- 
ἀϊαιεῖγ τεςδ]]8 τς ἰδῆσυλρε ἱπ ϑίτγ. ν. 9, 
ὁ. ὁ ἁμαρτωλὸς ὁ δίγλωσσος. 
--ἀγνίσατε καρδίας: ἰδὲ (δοῦρδι 
οὗ ἰῆεδε, Ὧἃ56 εἰ] δδ οἵ ἰδε ᾿ηγματαΐ 
ννοσάβ, ἰ8 Δη δάλριδιίοη οὔ Ῥβ. ἰχχιΐ. ([χχί τ. 
13, Αρα ματαίως ἐδικαίωσα τὴν καρδίαν 
μον, καὶ ἐνιψάμην ἐν ΤΣ ᾿ς 
μον. Ὑδενεῖῦ ἁγνίζω Σ) πιεδτβ 
οτἰ σία! το βαποῦν ΠΝ πο 
ἴο ἀρρελσίηψ Ὀείοστε ἴδε [ογὰ Ὁγ βερασζαί- 
ἱπῷ ομεβεῖζ ἔτοσλ ενεγγθίηρ δαὶ ταῖρδὶ 
ολῦδε ὑποϊςξαπηςββ; ἴδε ἰάεα οὗ βεραγδῦῃρ 
Οπεβεῖ ἰ8 81}}} ργεβεπὶ 'ἱπ ἴτε ρδδβᾶρε 
Ὀείοεε υ5, Ὀεςδυδε τηουγηίηρ ἰτρ]εὰ ἰετ-- 

ΤΥ ἰϊπάγαναι ἔτοπι ἴἢς νου ὰ ἀπά 
118 ἀοίπρβ. Μάγος αυοῖεβ ἴῃ οοπηοςοη 
σῖ (δ]8 νεῖες, Ἠδεσπιδβ, λέακά., ἰχ. 7, 
καθάρισον κ' ν σὸν ἀπὸ τῆς 
διψνχίας.--δίψνχοι: ΟΛ Ηοκ. χ. 2, 

ΒΕ Ὃν ὦ 



8---ἰι. 

καρδίας,͵ " δίψυχοι. 

εἰς " κατήφειαν. 

ὑμᾶς. 

11. Μὴ "καταλαλεῖτε ἢ ἀλλήλων, ἀδελφοί "9 10 ὁ καταλαλῶν ἀδελ- 

φοῦ ἢ 11" κρίνων τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ καταλαλεὶ νόμου καὶ κρίνει νόμον - ἡ τ. 

1 Αἀὰά νεδβίγα 7). 
40. Τὶ. 

30 κι. 7. 
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9. ταλαιπωρήσατε καὶ 3 " πενθήσατε ὃ καὶ ὁ“ νἱ. 18. 
κλαύσατεδ ὁ γέλως ὑμῶν εἰς πένθος μετατραπήτω καὶ 

ν Μεῖιιν. 4. 

ἡ χαρὰ κα ννϊεά. 
"" 

1ο. “ταπεινώθητεϊ ἐνώπιον Κυρίου ὃ καὶ ὀψώσει γ τ Ρει. ν. 
6 

ΣιΡεῖ. ἱἰ. 
τ; Ερῃ. 
ν. 31. 

ἃ Μεῖι. νἱΐ. 

5 Μιβετί 7. 
δ Οπ.. και κλαυσατε 15, Οοἰ1Γ88., Ρ6Βἢ. 

ὁ μεταστραφητω ΜΜΑΚΙ;,, οὐγθ8., Οες,, Τὶ., Τταρ., ΝῊ (αἰτεγη. τεδάϊηρ). 

Τ Αἀδὰ ουν ἐδ, 56. 

9- αδελφοι μον ἀαλληλων Α, οὔτθ8. 

δῃᾶ ἴῃ ἀάϊιίοα ἴο ἴῃ6 ραββαρεδ γεΐεγεά 
ΡᾺ 4Ὅονε, ἱ. 8, οἵ. βδτραϑδς ἡ οὗ 5, οὗ μὴ 
ἱψυχήσῃς, πότερον ἔσται » ἃπά ἴῃς 
ΣΝ ννοτὰβ ἵν Ὀϊά. ἶν. 4. 

νει. 9. ταλαιπωρήσατε: ἄπ. 
λεγ. ἰπ ΝΙΤ. φ΄. Μὶς. ἐἰ. α; 76ες. ἵν. 13; 
“ἰ πηδετρο μαγάβῃιρ"; ἰξ ννὰβ ἃ τεζορ- 
ηἰβεά ἐεπεῖ ἰῃ [ἐν 8 ᾿πεοοσῪ ἴπδὲ δε: 
ἰηίςιεά ρῬυπίβῃπιεπὶ οὗ δὴν Κίπὰ ννὰ8 ἃ 
ΤαθδΠ8 οὗ τεοοποϊ Πδείοη, 6.9.» ἰπ Μεολεέα, 
δα, ἴτε νψνογάβ οἵ 8. ἰχχχίχἹ 32 (33 ἴῃ 
Ηδ6}.), 17 εοἱϊί υἱοὶέ ἐπεὶγ ἱγαπεργδοοίοη 
τού ἐὯ6 γοὰ, αμπᾶ ἐλεὶν ἐπὶφμὲέν τοὐέλ 
φίγίῥες, ἀτὰ ἰηϊεγργεῖεά ἴὸ πιεᾶη ἴμδὶ ἴῃῈ 
αἷπ βυδετεὰ υπάες {ἰρεγαὶ ο ἢ δβιϊβεηεης 

18 οὔὰς οὗ (ἢε πιεδῃ8 οὗὁἨ τεοοποι]ϊαιίοη 
ψιῖῃ αοά; ἔον ἰηβίδηςδβ οὗ ον Ἵομδβῖϊβε- 
ταθηῖ [48 τεζοποίϊεὰ πε ἴο αοά, δεὲ 
Βαδα »ιεκία,84α ὃ.--πενθήσατε καὶ 
κλαύσατεα: ἴπεδε ψγοτάβ τὲ ἰουπά ἴο- 
δεῖμες ἴῃ 2 Εβάγαβ χυϊ!, ο ( -- Νεῆ. νἱϊ. 
9); ἅπά ἰπ 1υκε νἱ. 25 Ψε ἢᾶνε, οὐαὶ ὑμῖν 
οἱ γελῶντες νῦν, ὅτι πενθήσετε καὶ 
κλαύσετε. Ἐερεπίδηοε (πριῦ  ννᾶβ, 
δοοοτάϊηρ ἴο εν βῃ ταδοιπ, αἷἶδο ἴῃ 
1ϊβεῖ  δποῖμοσ οὗ τλε πιεπβ οἵ σεσοηοὶ α- 
εἰοη.--- μὰν μὰ ἡμῶν εἰς πένθος 
«τατραπήτω: μετατραπ. ἅπ.λεγ. 

ἰπι Ν.Τ.; οὐ. Αι. νἱ], το, καὶ δ βξ μετὰ: 
τὰς ἑορτὰς ὑμῶν εἰς πένθος.--καὶ ἡ 
χαρὰεὶς κατήφειαν: ΟΠ 7ετ. χνί. 
9; Ῥτον. χίν. 13; ἴπε ννογάβ ὄἼχργεββ (ἢς 
ςοπίταβεὲ δεΐννεεῃ ἴῃς ἰουά ὑπβεδαυ 
ξαϊεῖν οὗ ἴδε ρῥ᾽εαβυγθ:ϑθεῖζασ, δπὰ τπε 
δβυδάυεά τπχίεῃ ἀπὰ ἀονποδβὲ ἰοοῖκ οἵ ἴῃς 
Ρεπίτεης. κατήφειαν οὐουΓβ ΟΠΪΥ Πεγς ἴῃ 
τῆς Ν.Τ. ; ἴτ ἰ8 οὔϊεη ἐουηά ἰπ ῬΕΣ]ο. 

Ψψεῖ το. ταπεινώθητε ἐνώπιον 
Κυρίου καὶ ὑψώσει ὑμᾶς: Ο΄ 
ϑίτ. 11. τ7, οἱ φοβούμενοι Κύριον ἑτοιμ- 

ι καρδίας αὐτῶν καὶ ἐνώπιον αὐτοῦ 
ταπεινώσουσι τὰς ψυχὰς αὐτῶν, δηὰ οἶ, 
11, χϑ; ἰῃ τις Τεςέ. οΓ ἐπε Τεῖνε Ῥαΐνὶ- 
αγοΐς, 708. χνὶϊϊ. τ, ννὰ τεδᾶ, "1 γε δῖ80, 
τιοτγεΐοσε, νναῖκ ἰπ τὰς σοτησηδηἀπιεηῖβ οὗ 

ΒΡι͵ τον Ὁ, ουτ88., ΝΥΝ εἰ88. 

10 Εταῖες. 3. Ὦ καὶ ΚΙ, οὐγδ8., γος. εἰ 3. 

ἴα [οτά, τὰν οι] άτεη, Ης 1} ἐχαῖς γοὰ 
δεῖς (ἰ.6.,) ὁπ μἰρἢ), δηὰ νυν} 8685 γου 
νὰ ροοά {πίπρβ ἕο Ἔνεῦ δηά δνεγ", 
ΑἸιδουρῇ ἴπς δοίυδὶ ννογά 8 ποῖ τηεῆ- 
οποά ἴῃ ἔπεϑα νν. 7.10, ἰξ ἰδ οὈνίουβ δαὶ 
δεν οοηβεϊςαϊς 4 0411] ἴο τερθηίΐδποα. 
Βοῖδι 48 εβι Ὁ] βηΐπς ἃ ργοροῖ γαϊδιϊοη- 
Βἢΐἷρ ἰοννατάβ αοά, ἀπά 848 ἃ πηεᾶπβ οὗ 
δεϊηρίηρ ἀδουῖ πὶ τεϊδιϊοηβμὶρ, ἴῃς ποεὰ 
οὗ τερεπίδποα διαὰ αἰννᾶγβ Ὀθβεὴ βύεδν 
ἱπβίβιθὰ οὴ ὃΥῪ 7 εν δῇ ἰθδο οι; ἱπ Ῥέγᾳε 
Αδοέμ, 4.6.» ἵν. 15, ἴξ 18 8βαϊά, “" Ἐερβηῖ- 
δος Δπὰ ροοά νγογκβ γα ἃ8 ἃ βῃϊεϊ  αραίπβε 
Ῥυπίβῃπιεπε"; δῃά Ταγῖίος ηυοίεβ Βεγα- 
ἐποέκ, τ7)α, “Ἰι νγὰ8Β ἃ οομπηπιοηρίδος ἰῃ 
τε ταουῖῃ οὗ Εδϑα ταὶ, Τῆς ρεγξεοτίοη 
οὗ νυϊβάοπι ἰβ τερεπίδηςα," οὐ Βεγεδλίμ 
Ἑαδδα, ἴχν.; Νεάαγίνε, 32Ὁ, εἴς., εἴο. 

Ὗν.11,12. Τῆς βυδ]εςϊ οἱ [8686 νϑγβ68, 
βρεακίῃρ αραίπδι δηὰ ἰυάρίηρ οἴδπεσβ, 
ἰθ τῆς βᾶπις 88 ἴῃπαϊ οὗ ἴδε ββοϊίοῃ ἰϊ. 
1-13; ἴδεν ἰοίονν οὐ αυἱΐϊς παίυγδ! 
δος νν. 12, 13 οὗ ἴπδὲ οπαρίογ, νἢϊ]α 
πεν Βανε ποιίδμιηρ ἴὸ ἄο υἱτι ἴῃς Τοοη- 
ἴοχὶ ἰπ ψμΐο ΠΟΥ πον βέαπά. ὙΠΕΥ 
ςοηϑιίϊυϊε ἃ Ψψεανὶηρ ἰορεῖδες οὗ βενεγδὶ 
αυοϊαίίοπδ, τυ αἴτει ἴτε βιγῖε οὗ τπ6 
βεοιίοη ψῃϊςἢ ὑγεοςάςεβ. 

Ψψες. τσ. Μὴ καταλαλεῖτε ἀλ- 
λήλων, ἀδελφοί, εἰς.: τιῖδ σρρακίαε, 
ραϊμβὲ οὔς δηοίδες τῆσδ θὲ ἰβίκεῃ ἴο- 
δῖος ἢ τῆς Ἰυάρίηρ οὗ οπε δηοίδεσ; 

ἴτ ἰδ ἃ φυεβοη οὗ ἀεοϊάϊπρ ψ8ο 6 δηὰ 
ψὯΟ ἰδ ποῖ οὐβεγνίης ἴπ6 Τογαΐ; βοός οὗ 
ἴῃ Ὀτεϊῆσεπ νέο εν  ἀθπον διεγορδιίηρ ἰὸ 
τρεπιβεῖνεβ ἴα τίρῃϊ οὗ δβει! τσ ψμαὶ ἀϊά 
δηὰ ψπδῖ ἀϊὰ ποῖ οοπϑείτυξε οὐεάϊεπος ἴο 
ἴηε Τογαΐ, ἀπὰ ἴἴοβε νῆο, δοοογάϊηρ ἴὸ 
{δε ἰάεδ οὗ ἴτε ογπιεσ, ννεσε ποῖ Καδρίπρ 
τῇς Τογαΐ, ψετα ἀδπουποοά δπὰ βροΐβῃ 
αραϊπβι. ὨΙΒΙου ἶε8 οὗ 1πῖ8 Κίπά τνετα 
ουπά ἴο δε οοπβιδπεῖν ασίβίηρ ἰπ ἃ σοηι- 
τηυπὶγ οὗ ἐννθῃ- Ὁ τ ϑύδηβ; ἰξ ὑππυτὰ- 
Ὀετοὰ ἀϊβεγεῆςσεβ οὗ ορίπίοη στ τεραγά 
ἴο Ιεψα] οὔϑανηςβϑ ννᾶϑ οπαγδοϊογίβιίς, 



462 

Βα Μαςς. εἰ δὲ νόμον κρίνεις, οὐκ εἴ 1 " ποιητὴς νόμου ἀλλὰ κριτής. 

ΙΑΚΩΒΟΥ Ιν. 

12. εἷς 
Κοην. ἡ. ἐστιν “ νομοθέτης 2 καὶ " κριτής, ὁ δυνάμενος σῶσαι καὶ " ἀπολέσαι " 

ς ἰδ χκαῖη, σὺ δὲ ὁ τίς εἶ, ὁ κρίνων ὃ τὸν ᾿ πλησίον δ; 
21. 

ἁ Μειι. υἱ!. 18. "Αγεῖ νῦν οἱ λέγοντες " " σήμερον ἢ ὃ αὔριον πορευσόμεθα ἢ 
ε Μαιι. «. εἰς τήνδε τὴν πόλιν καὶ ' ποιήσομεν 10 ἐκεῖ 11 ἐνιαυτὸν 13 καὶ ἢ ἐμπορευ- 

ἔοι. ἐΐ. 1, 
χὶν. 4. εν. ὶ. 

Ἰονκετι ΚΡ, οὐτ88. 

3 0η). καὶ κριτης ΚΙ, οὐτεβ., τας. 
δὸς κρινεις ΚΙ,, οὐζδ8., γος, 

ἘΡχγον. χχανίΐ. 1; [υὐΚα χὶϊ. 18-20. ἱ Μαῖῖι. χχ, σ2. Κ2Ρεῖ. ἡ, 3. 

2ῬΥ, οἸΦΑ ΚΙ, οὐτε8., ΤΊ., Ττερ., ΝΗ πιρ. 

40 πη. δε 518., Ατπ)., Οεο., τος. 

δέτερον ΚΙ,, οὐτ88., τος, ; δάὰ οτι ονκ εν ἀνθρωπω αλλ εν Θεω τα διαβηματα 
ἄνθρωπον κατευθννεται Κι, οὐδε. 

7 ]Άτα Κ΄. 
9 πορενσωμεθα ΑΚΙ,, οὐγε5., ΤΕΙ. 
11: πη. Α, 13, Ογτ. 

88 ψὰ κηον ἰξ το πᾶνὲ Ὀεεη, οὗ Εαθδίη- 
ἴδηι, ἰδ ννῶβ (ἢς πιοϑὲ πδίυγαὶ τπἰηρ ἰπ πα 
νου] ἴοσ 1 ενν 8ῃ- ΟΠ γι βύδηβ ἴο ἀϊθεσς ἃροπ 
τδε εχίεπι ἴὸ νν δὶς ἴμεν Πεϊὰ ἴῃς Τογαλ 
ἴο ὈῈ διπάϊηρ. ΤὨς ντιῖεσ οἵ ἴῃς Ερίδβεϊς 
18 δηάίηρ λυ] οπ ἵψὸ σουπίδ; δγβεῖγ, 
τῆς ἕλος οὐ τὰς Ὀτείδγεη θρεακίηρ ἀραϊπϑι 
Οὔς Δποῖμπεσ δὲ 411, ἀπά βεζοπάϊγυ, τῃεὶς 
Ῥτγεβυγαίηρ ἴο ἀεοίάς νυν μδὶ νὰ8 ἀπά ννῆδι 
Ψῶ8 ποῖ Τογαλ - οὐδεγνδπος. --- κατα- 
λαλεῖ νόμον καὶ κρίνει νόμον: 
ἴῃς τεῶβδοπ ἣν ϑρεακίηρ δραϊπεῖ ἀπά 
)υάρίπρ ἃ Ὀγοῖπος 18 εαφυίναϊεηι ἴο ἀοίπης 
ἴδε βαπης ἴο {πε 1,δὺν ἰς θεοδυδς ἴῃς 1,ἂνν 
8ᾶ8 Ὀεεη πιἰδἰπιετργείεὰ δπὰ πηϊβαρρ! ϊεὰ ; 
δεῖν Παά, ἰπ ίαςῖ, Ὀεαη πιαὶρπεὰ ; ἰξ 
δά Ὀεδεη πηδάς ουξ ἴὸ ὈῈ βοπγειῃίπρ ἴπδὶ 
τ ννᾶ8 ποῖ. [ε ἰ8 ποῖ ἃ ψεπεγαὶ ργίηςίρὶε, 
τῃεγείοσα, νος ἰ8 Ὀεΐπῷ Ια! ἃ ἄοννῃ Πέτα, 
νὲκ, ; τῃδῖ βρελκίηρ αραϊηβὶ ἃ ὑσοῖμεσ οὐ 
Ἰυάρσίηρ ἃ ὑὈτοῖδπες 18 δἰ νᾶγβ πεοθββασί 
τρβακίπα δραϊηβὲ δηὰ ἡυάξίηρ τῆς 1ἃΨν; 
ἴδεδε {πίη ρ8 ᾶἃγεὲ Ὀγεδςῆαβ οἱ ἴδε 1.ἅνν, τὲ 
ποῖ πϑο}ββαγ οσ ἴμδὲ τεάβοη ἀεηυηςὶδ- 
οη οὗὨ ἰξ; τῇς ροῖπὲ πετε, 48 δἰγεδάνυ τε - 
τηλικεά, ἰδ ἃ πιδ᾽ρηίης οὗ ἴῃς Τνν ὉΥ 
τοσϊείηρ ᾽ξ ουΐ ἴο ὃς βοιηεϊπίηρ (πδὲ 1 γνῶ 
ῃοῖ. [ἴε ἰδ ποῖ ἃ ρεηεγδὶ ργϊποίρὶς, θυ ἃ 
βρεςοϊῆς οᾶδε, ΒΟ [8 τεξεστοὰ ἴο Πετσα.--- 
εἰ δὲ νόμον κρίνεις, οὐκ εἶ ποιη- 
τὴςτ... κριτήφ: πεῖς ἀραίη ἰξ ἰ8β ἃ 
βρεείῆς οὔβε υνϊοἢ ἰδ γείειγθὰ ἴο; 8ἃ8 ἃ 
ξεπεταὶ ὑχὶποὶρὶς ἴδε βιαϊεπιεηῖ τνουἹὰ ὃς 
Τοπίσαωσυ ἴο ἔαςϊ, ἴογ ἰξ 15 ροββίδ]ς ἴο ρῖνε 
ἃ Ἰυαάρτηεηϊ ὕρου τῇς ἂν, ἰῃ τς δεηδε οὗ 
οὐ ΠοΙβίηρ ἴξ, οὐ ἔνθ ἴο ἀδσπουπος ἰξ, πὰ 
γεῖ οναγ 1; ἰῆε ΒΔΌΐΒ νεγε οοπβίδηςν 
ἀἰδουδδίης δηὰ ρίνιηρ ἰπεὶς ἰυάρτηηεπὶβ οα 
Ῥοΐη!β οὗ τῆς ἃἂνν, πὰ ννεῦς ἡδναι 6688 
ξαγηθδὶ οὔβεσνεσβ οὗ ἱϊ5 ργεοερίβ.υ. ῬΝΏεη 
ἃ τηλῇ τηϊβἰπιεγργοιςὰ ἰῃς [δνν, δηὰ ἴδῃ 

8 καὶ ΑΚΙΡ, οὐτεδ., Ογσγ., ΤῊΙ., Οες., τες. 

10 πριησωμεν ΦΑΚΙ,, ςιτ85., Ττερ. 

13 Αἀδά ἕνα ΑΚΙ,, ουγββ., ὅ'.1τ., Ασῃ}., Ογτ., ΤῊΙ., Οες., τος. 

ἃςοϊεὰ ὕροι {πδῖ πιϊβίπ ετργειδείοη, πὰ ἀε- 
πουποςἃ οἴμοῖθ νῆο ἀϊά ποῖ ἀο [ἰΐκενσιβε, 
{πο π ἢς ννᾶ5 ἔγυν ποῖ ἃ ἄοες οὗ ἐῃς ἴἂνν, 
Ὁυϊ ἃ Ἰυάρε,---ηὰ ἃ νετγ Ὀδά οῃε ἴοο. 

νεῖ. 1:2. εἷς ἐστιν νομοθέτης 
καὶ κριτής; ἴδε ννοτὰξ δς ἱπιεπάεὰ 
ἴο δον ἴδε διτορδηΐϊ ἱτηρεζίίπεποε οὗ 
τποβε Ὧο ψεσς Ἰυάρίηρ πεῖς πείρρουγο 
οη ἃ πη πιεσγργείδιίοη οὗ ἴ86 1ἂνν. Τῆς 
ψοσά γορόϑέτην ἄοεβ ποῖ σου εἰβενῆεγε 
ἰπ 186 ΝΙΤ., ᾿πουρῃ νομοθετέω δηὰ νομο- 
θεσία ἀο; εΓ. ῬΒ. χχνὶϊ. 1χ.-ὁ ὃνν- 
άμενος σῶσαι καὶ ἀπολέσαι: 
ς Μαῖι. χ. 28, τὸν δυνάμενον καὶ ψυχὴν 
καὶ σῶμα ἀπο; ἐν » πη Γυκε 
νὶ. 9.--σὺ δὲ τίς εἶ ὁ κρίνων τὸν 
πλησίον: νεὲ βηὰ νεῖν δβἰπηῖδς ννοσὰβ 
ἐπ Εσοπῃ. χὶν. 4, σὺ τίς εἶ ὁ κρίνων ἀλ- 
λότριον οἰκέτην; [π Ρίγφε Αὐοίλ, ἱ. 7, 
Ψε τεδά, “ Ἰυμᾶρε Ἔνεσυ τηδη ἴῃ ἴῃς ϑοδὶς 
οὗ πιετῖϊ,᾽ 4.4.» αἷνε Ἔνεσυ τηδη ἴδε θεπο- 
δὲ οἵ ἴπς ἀουδὲ (Ταγίοτ) ; ο΄, δλαδδαίλ, 
1)γῦ, “Ἧς νῆο ἴδυ8 ᾿υάρεδ οἴδεγβ τν}}} 
ἴπ8 Πίπηβεῖ ὃς Ἰυάρεά ", 

γν. 13-17 ἴοτπι Δῃ ἱπάερεηάεηϊ βεςοη 
εητίτε!Υ υποοηπεοιςά ἢ τ πδὲ ργεοεάεβ 
οἵ ἔοϊοννβ Ὅῆε βεοϊοη 18 νεσυ ἰηϊεσεβῖ- 
ἱπρ 88 φἰνίπρ ἃ ρίοϊυτε οὗ ἔπε σοταπιογοῖαδὶ 
Ὄλαεβοτα, ἰενν ΤὨς [ἐν οὗ ἴδε Ὀΐδρες- 
βίοη παά, ἴτοπι ἴπε ουϊδεῖ, ἴο σῖνε ὉΡ ἀρτὶ- 
ΟΌΪτΟΓΑΙ Ρυγδυῖῖδ ; βίηοε ἔοσ ἴτε τηοδὶ ρατὶ 
ἴδεν Τοπρτεραϊεδ ἰῃ τὰς οἰτίεβ ἴἃ 85 
ςοτησλεσοα ἱπ ΨὨΙΟἢ ἴΠεῪ δηραρεὰ οΠἰεῆνγ. 
Α βοοὰ ἱπβίδησς οὗ τς 0 1ας; ΦΕΥ͂ 
δοίης ἔτοτῃ οἰτν ἴο οἰξν ὀσσυγβ ἴῃ [οϑερῆυβ, 
Απκέφ., χὶϊ. τς (160-185), ᾿πουρὰ ἴδε 
Ῥετίοά ἀι αἷὲ τ 18 ἕὰσ δηϊεσγίοσ ἴο ἴμδὲ 
οἵ οὖν Ἐρίβιϊῖε. Ἐρυρὶ νναβ, οὗ ἽἼοῦχδε, 
δε ετεδῖεβ οεπῖσε οὗ αἰσδοιϊίοη, δπὰ 
ΤΑΔΩΥ ΨΕΔΙΕΣΥ [εὐ νέτε ἴο Ὀε υτηρετεά 
δΙηοης ἴδε ἰατρε [εν ϊβῃ ρορυϊδίοη οὗ 



12---15. 

σόμεθα ' καὶ κερδήσομεν 2: 

ριον . ποία ἡ ζωὴ ὑμῶν; ἀτμὶς γάρ ἐστεῦ ἡ 9 πρὸς ὀλίγον 
φαινομένη, ἔπειτα καὶ 10 ἀφανιζομένη." 

ἸἘᾳμπορευσωμέθα ΚΙ,, εὐγβ8. 

ΙΑΚΩΒΟΥ 

3 κερδησωμεν ΚΙ, οἰιτ88. 
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14. οἵτινες οὐκ ἐπίστασθε ὃ τῆς ᾿ αὖὔ-1--1|. το; 
οὗ νἱΐ.γ7,; 
8.Χχχίχ. 

6,12; εἷϊ. 
3: [υἰα 
χίΐ. 20:1 
(ος. νἱϊ. 
31. 

15. ἀντὶ τοῦ λέγειν ὑμᾶς " 

8 ξπιστανται Ρ, 68. 

4 τὸ τὴς ανρ. ΜΝ ΚΙ,, ουὐγβδ., [41ἰ., Ῥεβῇ., 548.) σορί,, ΤῊΪ., Οες,, Ττερ., Τί. ; τα της 
ἀνρ. ΑΡ, 7, 13, 69, τοῦ, α, ς, ϑγτῆκ͵, Ττερταξ, ΥΝ Η (αἱΐεγη. γεδάϊηρ). 

δ᾿ ΑΔ γαρ ΜΦΑΚΕΡ, ουὐγ88., Ττορτος (ΝῊ αἰΐτεγη. τεδάϊπρ) ; αὐά δαΐςη 2΄. 
8 0π). Β. Τημων 13, 60, ϑγτδκ, ΤῊΙ ; 3, τὰῖῆβ ου ψἱπους ἐπε ἱπίετγορδίῖνε. 

80 πη. ἀτμὶς γὰρ ἐστε δῷ; οπι. γαρ Α, Νυ]ς., Οορῖ. ; πιοπηεηϊαπιὶ εηΐπὶ εϑὲ 77. 
Νυΐᾳ., Οορί,, ΤῊΙ. τεδὰ ἐστιν; ΑΚΡ, οὐτξδ, τοδά ἀσται. ε 

90 πι. ἡ ΒΡ, ΜΗ. 
10 Ργ, ὃς ΟΡ, ουγδβ.; δὲ 54ῃ., ΤΗΙ., Οες. ; οτη. 36, 38, 69, ϑυτῆκ, σορῖ. 

ΑἸεχαπάσία ; ῬΏϊ]ο βρεᾶῖκβ οὗ ̓ εὐνϊβῃ βῃΐρ- 
ονηεῖβ δηὰ τηθισᾶπίβ ἰπ τΠϊ8 οἷν (15 
Ῥίαροωνι, νἱ.). ΨΝΏΘΩ δυο [εν 6δπ- 
Ὀγδοεά ΟΠ βείαπὶεν ἔπεσε νουᾶὰ θὲ, οὗὔ- 
νἱουδῖν, ΠῸ τϑᾶβοη ἔοσ {μεπὶ ἴὸ ρῖνε ὑρ 
«δεῖς οδΠΠπρ. Ιἐ πτυϑὲ, Βοννενεσ, ὃς σοη- 
ἔεββεὰ ἰπαὲὶ οι τπἰ8 βοοίίοη δηά ἴῃς 
ΤΟΪ]οννίπς τελά ἴδ τῆογε πδίυγα! ν 88 δά- 
ἀτεββεά ἰἴὸ 1εἐνν8 ἴβδῃ ἴὸ 7ενν 8ῃ-ΟἸγί8- 
τἴδπβ. 

γες. 13.--5ΞᾺ χε: τδὶ8 ἐχργεββίοῃ οἵ ἀϊ8- 
ἌΡρρσονδὶ ὁσοισβ οὔἱν ἤεγε δηὰ ἰπ ν. σΣ ἴῃ 
τε ΝΙΤ.; δἰἐπουρῃ 1 18 υδεά πεσε ἀπά 
δεῖς ἴπ (ἢ ϑεριυδρίης, 1 18. 186 τεπάεσ- 
πε οὗ ἀϊδετεπὶ Ηθῦτενν νογάβ; οὔς πιᾶῪ 
φοπηρᾶζε, ᾿πουρῇ ἰξ 18 ποῖ ἴῃς δαυΐϊνδϊεης 
οἵ ἄγε, ἴῃς Ατατηᾶὶς εχργεββίοῃ οἱ ἀΐβαρ- 

Ῥτονδὶ Ὧ2 ΔῊ (ΚΓ Αἢ γου " ̓ἰζογα!ν 

“γος υπῖο γου"). ΓΑγε ἰβ υδεὰ ἢ 
εἰξδπετ ἃ βίπρυϊασ οὐ ἃ ρίυγαὶ βυδ]εςῖ, οἵ. 
7υά. χίχ. 6; 2 Κίηρψδβ ἱν. 34. σήμε ον 
ἣ αὔριον πορενσόμεθα: (ἡ τον. 
χχνὶ!, σ, μὴ κανχῶ τὰ εἰς αὔριον, οὐ γὰρ 
γινώσκεις τί τέξεται ἡ ἐπιοῦσα. ΤΏΕΙΕ 
4 ΚδδΡὶπίοαὶ βαγίηρ, ἰῃ ϑανλεά., τοοῦ, 
ΜΏΙΟΒ τυπβ: “ Οαγε ποῖ ἔοσ ἴῃς τλόσσον, 
ἴοι γε κῆον ποῖ Ψῆδί ἃ ἄδυ πιᾶὺ ὑσίπα 
ἔοσί ἢ. Ῥεσῆδλρβ ἢ πιᾶν ποῖ ὃε [αἰΐνε]) οα 
ἴδε πιοττονν, δη ἃ Βο ἢανς οαγεὰ ἔοσ ἃ νγου]ά 
ἰῶδι ἄοεβ ποῖ Ἔχίβι ἔοσγ Ὠἰπιὶ" (ᾳυοϊεὰ 
ἘΔετβμείπ), ζὲζε αμὰ Τίνιος, ᾿ῖ. 530); οὗ. 
1μυκς χὶΐ. 16 ἢ; χίδ, 32, 33.--μ πο- 
ρενσόμεθα: 2 Ρεῖ. ἴΐ, 3 5 τς ΟὨΪΥ 
οἴδες ραββᾶψε ἱπ ἴῃς Ν.Τ. ἱπ νὩὶοΒ (818 
ννοσὰ ὀσοῦτβ; ἰδ τηδΔ8 ὈγἰΓΩΑΓΙΪΥ “ὁ ἴοὸ 
ττανοῖ,᾽" ἴεη ἴο ἱγανοῖ ἕοσ ἴῃς ρ' οἵ 
υδάϊηρ, απὰ ΒηΑΠν “το ἰταάα " ΒΡ ]Υ.--- 
κερδήσομεν: ἃ τΑτε ἔοτῃι; “ ἢς Αἰ- 
εἰς ἰΒ κερδανῶ, νἱῖνδ δοείβε ἐκέρδανα, 
Ιοη. δηὰ [δαἱϊς Αἰὶς κε δογίβι 
ἐκέ ; τῆς Ἰδίΐες οοσυτϑ ἰπῃ ἰδ 
ΝΤ." (Μαγου). 

Ψψει. ᾿4. οἵτινες οὐκ ἐπίστα- 

σθε τὸ τῆς αὔριον: “ὙΟἵε ἅτε {ΠΕῪ 
τπδὲ Κῆον ποῖ .. ἢ; [1 ἰ8 ἴῃς σοηῖγαβὲ 
Ῥεῦνεεη ἰἢς ἰρηογδηςς οὗ τηθη, νὰ {δα 
ςοηδβειεηὶ ἱποεγίτυάς οὗ 411} (δαὶ τῆς 
πιοσγον τᾶν Ὀτίπρ ἑοτίῃ, απ τὰς Κπον,- 
Ἰεάρε οἱ αοά ἰπ δοοογάδηος ἢ ΝΝΉοβα 
ΜΠ (ο΄. ἐὰν ὁ κύριος θελήσῃ ἱπ ἴῃς πεχὶ 
νΕζ86) 411] τη ρ8 οοπὶς ἴο ρ488.--ποία ἧ 
ζωὴ ὑμῶν; “ΟΓ Ψψπαᾶῖ Κιπὰ 18. γοὺγ 
τε} ὝὙΠε τεΐεσεποα δεῖς ἰβ ποῖ ἴο 88 
1π οἵ τὰς ψἱοκεά, θὰ ἴο τε υποετίδίηϊςν 
οὗ Βυπίδη [6 ἰῃ ρεπογδὶ ; {πε Ἰπουρῆς οὗ 
δε υπροάϊν δεὶπρ ουὐϊ ΟΗ͂ ἰδ, ἴξ 18. ἴσια, 
οἴϊεῃ εχργεββαά ἰῃ τῆς Βίδ]ε, Ὀὰϊ τπδὶ 18 
ποῖ Ψψῆδι ἰ8 ἤεῖς τείειτεὰ ἴο; ἰδ 8. ἐνὶ- 
ἀςηον τοὶ οοπβοίουβ βίη, ὈὰΣ που 1]688- 
π688 ΨὨΐοΣ τΠ6 υυτίζοτ 18 τευ ϊκίη ρ Ποτα.--- 
ἀτμὶς γάρ ἐστε: (ἰε τεδάϊηρ ἐστε, 
ἴῃ ψιείξεξηος ἴο ἐστι οτ ἔσται, τ. τῆς 
δάάσεββ τόσα Ῥἴβορει: ἀτμὶς ἰδ οἴξεη 
αϑεὰ ἔος “ βιιοΐς," δ: 9.» Αοίβ ἰϊ. 17; οἷ. 
Ηρ οἷϊ. 3. (4) εἀξέλυπον ὥσελ κανὸς αἱ 

ι ἢ τὰς νογὰ οἠἱυ ὁσσυγβ μετα 
ἴῃ ἕμε ἧτο ἐπ Αςῖβ ἱϊ. το ἴξ 18 4 συοῖδ- 
οη ἕγοπι ]οεὶ 11. 30 (ϑερῖ.) [1]. 3 (Η εὉ.). 
Ιῃ ]οὉ νἱὶ. 7 ννὲ ἢανς μ' ὅτι πνεῦ- 

μὸν ἡ ζωή, οἵ. Υντ5ἀ. ιἱ. 4; τ[ῃς τεη- 
ἀετίηρ “Ὀγεδῖῃ " ἰηβίεδλά οἵ “νᾶρουγ᾽ 
ἄοεβ ποῖ οοτηπιεηά ἰδεῖ οῃ δοσουηὶ οὗ 
τῆς οσπιες Ῥείΐηρ ἰηνίβι8]ε, ἀπά τῆς ρμοϊης 
οἵ ἴἰῆς ννογάβ 18 παι τδη ἄοεβ αῤῥέαν ἴογ 
ἃ {{π|ς πις (πρὸς ὀλίγον φαινομένη) ἀπὰ 
τῆεη ἀΐδαρρεασθ, οὐ. νι βά. χνΐ. 6. 
ἀφανιζομένη: (δε Ψοτὰ οὐουζβ, 
πομεν ἰῃ ἃ ἀϊδετεηὶ οοηηεςείοη, ἴῃ ϑίτ. 

'ν. 26. 

Ψεῖ. 15. ἀντὶ τοῦ λέγειν ὑμᾶς: 
“ΦΑ οἰαβείοδὶ ττίϊτες ψουϊά ταῖμες δανα 
βαϊὰ δέον ν οἵ οἵτινες τιον ἂν 
εἶπον" (Μαγοτὶ). ---δν ὁ κύριος θε- 
λήσῃ: ΟΥ Βεναελοίκ, τ7α, “1Ἰὶ ἰδ. τὸ- 
νελϊεὰ απὰ πον Ὀείοτς Τπεα ἰπδΐ οὖσ 
Ὑ11 18 ἴο ἀο ΤῊΥ ν"}11" (φυαοιοὰ Ὁγ ΤΑγῖος, 
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τῷ Αςὶδ 

χνὶ!, 21; 

“. Ῥλα. ἐκεῖνο. ὅ 
ν 43. 

ΙΑΚΩΒΟΥ͂ Ιν. 

ἐὰν ὁ Κύριος " θελήσῃ, καὶ ζήσομεν 2 καὶ ὃ ποιήσομεν ὁ τοῦτο ἢ 

16. νῦν δὲ καυχᾶσθε ἐν ταῖς " ἀλαζονίαις ἴ ὑμῶν: πᾶσα 
ἢ Ἀοαι, ̓. 9 καύχησις τοιαύτη πονηρά ἐστιν. 17. " εἰδότι οὖν καλὸν ποιεῖν 

ἤμίτη. καὶ μὴ ποιοῦντι,10 ἁμαρτία αὐτῷ 11 ἐστιν.» 
ὶὶ. 16. 

Οἱ Οος. ν. 6; τ΄. 2 Οος. νἱΐ. ς. Ρ-τρ μὰκο χἰϊ. 47, 48: [π. ἐπ. 41, χν. 22; ἤοπι. χῖν. 23; 2 Ῥεῖ. 1ϊ. 
821; τ". Ἀσοαι. ἱ. 20, 21, 32, ἰϊ. 17, 18, 23; τ Τίπι. ἱ. 13 

1 θελη ΒΡ, 69, α, ὦ, Ττερτας, ΝΗ. 

Ξζησωμεν ΚΙ, οὐγβ8., Ογτ., ΤῊ]., Οες. ; ̓γτ. 8ὶ  Ό]Ε. (οπι. ς νυ] ρα). 
50 ῃ.  υϊᾳ., Ῥεβῃ., ϑ48., σορῖ,, Ασγτ., Αςῖα, Ογτ. 

4 ποιήσωμεν ΚΙ,, οὐγδδ., ΤῊΙ., Οες. 

δκατακανχασθὲε δὴ, 7. 
δάπασα ᾿᾿. 

ΡΗ͂ οὗξ., Ρ. 20); ο΄. ]οδπ νἱϊ. 17, ἐάν τις 
Ὦ τὸ θέλημα αὐτοῦ ποιεῖν, γνώσεται 

...1ὴ τς Πεῦτενν Τομηπιεηϊδγυ οὐ ἃ 
οὐπουβ {{π||ε ννοτῖς ςα!]οὰ Τὰ 6 Βοοκ οὕ ἐλ4 
Αἰῤλαδεὶ οὗ Βεπ δίγα ἰβετε οσοὺγ ἴδε 

ψοτβ » ἔν, “1 τῇς 
Νδπις Ξ ἌΣ ΑΝ ἐξ ἰ5. βαἰὰ 
τῆλε [8158 ἔογγγυῖα δου! πενες θὲ οπλτιοὰ 
ὙΠεΩ ἃ τηδῇ ἰβ δῦουϊ ἴο υπάδετίδκε δπυ- 
τΐηρ. Τηΐβ ρϑββαψε οὁσουγβ ἰῃ ἴπε ςοπη- 
ταθηῖ ὁπ ἴπ6 οἰενεπίῃ ργονοτῦ οὗ [δε 
“ΑΙρπαδει," νηοῦ τυπβ: ΚὙΒς ὑτίάς 
δπίοτβ ἴῃς Ὀζί δὶ ομδιηδει δηὰ, πδνοσῖθο- 
1ε88, Κποννβ ποῖ υνβδὶῖ υν1}} ὈΟΙ͂ΔΙΙ ποτ᾽", 
Ὑῃς ἔογηχυϊα, “1 τῆς Νάπιε νν1118,᾿" ἰδ, 
δεοοτάϊηρ ἰο αἰπβθεγς, οὐ Μοδαπιπιεάδη 
οτἰρίπ, “ογ τ8ς υϑ6 οἱ ἔοι }]Δ8 ννᾶ8 ἰη- 
ποάυοςά το ἴτε [εν Ὁγ τς Μοδπδη- 
τηθάδληβ". Τα ἔοιτῃια ἰ8, οὗ οουζβε, ποῖ 
Βεη Θίγα᾽ β, 38 ἴξ [ογπὶβ πο μαζὶ οἵ δε 
τοτκ δβογί δε τὸ δὲπὶ; πε σοπηπηεπίδσΥ 
ἰῷ ΒΟ ἢ ἰξ ὀσσυτϑ θεϊοηρδ ἴο δρουΐ (ῃς 
γεῶγ τοοο ῥγοῦϑο νυ (86 α εοιθα Ἐπογεὶϊ., 
"1, 678 (.). Οἵ,, ἔαγίδετ, Αςἐ8 χν ϊϊ, 2Σ, τοῦ 
θεοῦ θέλοντος, τ Οος. ἰν. το, ἐὰν ὁ κύριος 
θελήσῃ; ἀπά ἱπ Ῥίγᾳε Αδοίδ, ἰϊ. 4 οσους 
τῆς '᾿νοτάβ οὐ Κδῦρδη Οδπιῖεὶ (πιἀ]ς οὗ 
ταϊτὰ ςαπίυγΥ 4.0.), “Πὸ Ηἰβ ννἱ}} 25 ἱξ 
ἐξινετε τὰν 1], ῆδὶ Ἧς πᾶν ἀο τὰν Ψἢ}] 
Ὧἂ8 17 ἰξ ψεῖο Ηἰβ8. ν}]. 
Ὀείοτς Ηἰβ ψ}}, ἐπὶ Ηδ πᾶν αἀππὰ] τῃς 
1111 οὐ οἴδοτγδ θείογε ΠΥ «ἱ» (Ταγϊου). 
--καὶ ζήσομεν καὶ. .. οι Ιἰε 
δηὰ δοϊίοῃ ἀερεπά ὕὑροὴ αοὐ β νυ}. 

ΨΝεῖ. 16. νῦν δὲ: ““Ὀυϊ πονν,᾽ ἐ.4., ἃ8 
τίη ἀγα; οὖ τ Ὅος. χῖν. 6, νῦν δὲ, 
ἀδελφοί, ἐὰν ἔλθω... .--καυχᾶσθε 
ἐν ταῖς ἀλαζονίαις ὑμῶν: ἴδποβς 
πνδυητίηρβ ἡνεσα, οὗ οουγβα, ηοῖ οἡ δοςουπί 
οὗὨ {ο]οννίπρ οὐὖἱ {πεῖς οὐνῃ Μ1]] ἴῃ ἀεδρίτα 
οὗ (ἴε ἀϊνίης 11, Ὀὰς θεσαυβε οἵ τῇς 
του ΒΕ] εββϑηεββ νυ ϊοῖ ἀϊά ποῖ τακε οὐ δ 
Ψ1 ᾿πῖο δοοουπί, δηὰ ἰπογείογα Ὀοδβιδᾶ 
Οἱ τ8ς ΔΌΣ ΠΥ οἵὗὨ ἐοἸ]οννίης, ομεβ οὐῃ 

3 ϑοίεπείθυβ δυΐεηι 3’. 

Απηὰ! τὴν Ψ]1. τὸ θέλ: 

5 Τοίυπὶ Τφοπηπιδ ἀδεβί 5. 

1 ἀλαζονειαις Β᾽Κ, Ττερ., ΥΝ εἶβ8 ; βυρετθίδ 77. 
19 Ἑφοϊεηείρυβ 3. 1. Π|18. 2. 

Ῥεηῖ, Βοιὰ δἅγὲ Ῥαά, θυῖ σοηπβοίουβ ορ- 
Ῥοβίοη ἴο τς νὴ} οὔ αοά νουϊά, οὗ 
τῆς Ὁνο, 6 οσβθ. ᾿Αλαζονίαις οοτηεβ 
ἴτοπι ἀλαζών νν»Β ]οἢ 8 ΠἰτΟΓΑ  γ 4. “ ψᾶπ- 
ἄετεν," ἴῆεπ ἰξ οοσηεβ ἴο πιεᾶῃ οὔθ Ψῆ0 
τολεβ ργεϊεπδίοηϑβ. Οὐ σον. χχνὶϊ. ἱ, μὴ 
κανχῶ τὰ εἰς αὔριον, οὐ γὰρ γινώσκεις 
τί τέξεται ἡ ἐπιοῦσα: (ες ψγοτὰ Οσουτθ 
Οἠΐγ ποῖε δπά ἱπ σ [οδη ἰΐ, τ6 (ἡ ἀλαζονεία 
τοῦ βίον) ἱπ τς ΝΙΤ.-πᾶσα καύχη- 
σις τοιαύτη... . .: δολδβηρ ΟΥ̓ 8 
Κη πιυδὲ θὲ Ἔν! θεσδιϑα ἰξ ἐογζείβ αοά, 
δηὰ ὑπάμ!]ν οχδί 5 86]. 

γες. 17. ΑἸΕΠουρἢ τηϊδ νεῖθε πιδὺ ᾿ς 
τεζατάεά 28 βιληάϊπρ ἱπάερεηάεηϊ οὗ νῆδὶ 
[28 ργεςεάεά, ἀπά δβ θείηρ ἰπ ἴῃς ἔοτγπι οὗ 
ἃ τῆοζς οἵ ἶεδ8 ἱπεχδοῖ αυοϊδιίοῃ, ἴξ ἰ5 
αυἱῖς ἰββί8]ς το δῖε τ νὴ δὶ μδ8 
βοῃς δείοτε. Τθοβε ἴο ΨΒοπὶ ἴδε Ἰνογάβ 
πᾶνε δες δά άγεββοά δά, ἴο βοπὶς Ἔχίεῃϊ, 
δτγεὰ τπγουρῃ ἘΒου  Π.ΠΒ5Π6 88; τον ἴθ δι 
τῖπρβ ἤανθ ὑεεῶ τηδάς ααυΐϊϊε ῥἱαίη ἴὸ 
τὰςπι, ΠΕ ἅτε ἰπ ἃ ροβίοη ἴο Κπον ον 
ἴο δοῖ; ἱξ, ιβεγείοσγς, ἰῃ βρίϊε οὗ Κπονηρσ 
ον μουν ἴο ἃςὶ τίσι, ἴῃς ργορεῦ οοῦγβα 
ἰδ περίοοιϊεά, ἴδ ἰδ ἰβ 5δἰπίωὶ. Τῆΐθ 
ΒΕδπ8 ἴο ὃς ἴπε ροΐηιϊ οὗ [λ6 ννογάβ οὗ [δῖ 
νεγβα.--Ἴ πὲ Μογάβ ἀγὲ Ῥεγῆδρβ δη εςδο οἱ 
1μακε χίϊ. 47, ἐκεῖνος δὲ ὁ δοῦλος ὁ γνοὺς 

μα τοῦ κυρίου αὐτοῦ καὶ μὴ ἕτοι- 
ἣ ποιήσας πρὸς τὸ θέλημα αὐτοῦ 

σεται πολλάς. ΤῸ καλὸν ποιεῖν 
ο΄. 6 Δ]. νί. 9, τὸ δὲ καλὸν ποιοῦντες μὴ 
ἐνκακῶμεν.-ἁ μαρτία αὐτῷ ἐστιν: 
ἔοτ (Ὡς οοηνεγβε οὗ τπῖβ, παπιεῖν, ἀοίῃ 
δὶ ἰ8 ψτοηρ ἴῃ ἱρπογάηοε---ἰη ννὨϊ 
᾿αβε ἴξ 18 Ὄχουβαῦὶε---βεε Αςῖβ ἰϊΐ. 17, 
“Απά πονν, ὑγείξσγεη, νοοῖ (παὶ ἰῃ ἱρηοῖ- 
8ηοςα γε ἀϊὰ ἴξ, ἃ8 ἀϊὰ αἴ8ο γουγ τυ ΐετ "" ; 
1 Τίπι. ἱ 13, “... πονδεῖς, 1 ον αἰποὰ 
τλεσου, Ὀδοδιδε 1 ἀϊά ἰξ ἱσηογαηιν ἐπ αη- 
δεϊϊεῖ". τς ἰδ, Βοννενοσ, αὐ ροββίδὶς 
τῆλε νὰ πᾶνε ἰπ ἴμεβε ννογάβ ἴὩ6 δεηυποίδ- 
κίοῃ οὗ πὸ ῥσγίηςῖὶρὶς μδῖ βίῃβ οὗ ουχίββίοῃ 



:6--ἰῇῦ Μ.1.Ψ 

Ν. σ. κἌἌΓΕ νῦν οἱ " πλούσιοι, κλαύσατε ; ὀλολύζοντες ἐπὶ ταῖς α ν. 13. 
[η. 
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νίι τ; 
Ῥτον. χὶ. 

48; [ὑὑκὲ νἱ. 24; 1: Τίπι, νἱ. 9. 

Δ κλαυσονται 13. 

ΔΙῈ 48 Βπ] 48 ἴῆοβε οἵ σοτηπιίββίοη ; 
ἤδη οὖν 1 οτὰ βαγβ, “". .. {Π686 {πΐηρ8 
οὐρπὲ γε ἴο πᾶνε ἄοῃς, ἀπά ποῖ ἴο ἢᾶνε 
Ἰεῖδ τῆς οἴπεῦ ὑπάοπε" (Μαῖίξ, χχίϊ!. 23), 
ἴξ 18 οἴεασ {παῖ ἔπε 8ἰπ8 οὗ οπικίββίοῃ σὰ 
τερατγάεά 88 νν1]] δίῃ δαυλὶ ν τ τμοβα 
οὗ οοπιηγϑδίοηα, ο΄. Μαῖξ. χχν. 41-45. 
ΎΒετζε 15 αἰνναυβ ἃ τεπάεπου ἴο τεοίκοη ἴδς 
τὨϊπρβ Ἡν δίς ἅγα ἰεῖξ ὑπάοπε 88 [688 
βεγίουβ ἴδπ δου δι] σοχπητϊεά βίη ; [18 
νγὰ8 οαγίδίπν, ἐπουρσῃ οὶ ἡ ΒΟΥ 80, ἴῃ 
7υάαίδη). 11 18 Ἔἀχοερείοηδὶ νῆδη ννὰ γοδά, 
ἔοτ ἐχατηρίε, ἴῃ σ ϑδπ). χίϊ. 23, “" ἀοά ἴοι- 
διά παῖ 1 Βῃουϊά βίη δραΐϊπβδὲ τῆς ἵμογά ἰῃ 
ςεδβίηρ ἴο ργᾶν ἴος γοι"; 88 ἃ γι]8 βίπβ 
οὗ οπχβϑίοη ἃσε τεραγάς ἂ8 νεηΐδὶ, δο- 
οοτάϊηρ ἴο ἴῃς [εὐνίβῃ ἀοοίτίπε, πὰ ἃσε 
ποῖ Ρυπίβῃδοίε. ΤῊς σοποερεοη οὗ βίῃ 
δοοοτάϊηρ ἴο Κδυδθίηϊοδ] [4688 8 ννεἱ] βεδῃ 
ἴῃ νῆδι 8 ο4116ἀ ἴῃς “41 ΟἈδὲ ((.ε., “Ἐοὸτ 
τῆ δίπ," ἔτοπι ἴῃς ορεπίηρ τνογὰβ οἵ δες β 
ϑεπίεηςς ἱπ ἴῃς ρτεᾶὶ γεδάπὲ [“ ΟΟηΐε5- 
βίοῃ " βδιὰ οη Υονι ΚΡΡΡΓ [“ἰᾶς Πᾶν οὗ 
Αἰοπειηθηῖ"}); ἰπ ἴῆς Ἰοηρ [ἴ8δὲ οὗ 58ϊ1π8 
δετε, πιεπείοη ἰβ8 τηδάς οἠΐν οὗ οοπηπιτοὰ 
8'π8. [ἴῃ [πὸ [εγυιβαίθπὶ Ταϊγηὰ (Υόπια, 
νἱϊ!, 6) τε ἰ8 βαϊά ἴπδὶ τε αν οἵ Αἴοπο- 
ταεης Ὀγίηρβ δἰοπειηεηῖ, ὄἄνεη τἱπους 
τερεπίδηςε, ἴον βίπβ οἱ οπγίββίοη ; ἴῃ 
Ρεείλία, γ ἴτε ννογάβ ἱπ ΖΕΡρΆ. ἱ. 12. “1 
ΨΊΠ δεάσοῃ [επιβαίεπι νυ τε σΔηά 68, δὰ 
Ι 1 ρυηΐϊβηῃ τἰῃς πιεὲπ. . .," τε Ἵοπ)- 
τηξηϊεά οη ΌῪ βαγίηρ, “" ποὶ ὃγ ἀδυ]ρῆι, 
πος νὰ τς τογοῦ, θὰὲ ἢ οδηάϊε8, 80 
Δ8 ποῖ ἴο ἀεῖεςξ νεῃίδ!] βἰπ8,᾽" ἀπιοηρ ἴμε88 
Ῥείη, οὗ σουγβα, ἱποϊυάδεα 5[η8 οἵὗἨ ἁ οπιίβ- 
βίοη. ΑἸεπουρῇ τ 8 ἰ8, 'ἰπ ἐμε πιαίη, ἴδ ς 
παι οπδὶ! τεδοπίηρ, ἴμεστε ἀγα βοῦς εχ- 
φεριίοπβ ἴο ὃς ἰουπά, 4.9., δϑλαδδαίᾷ, 
540; “ΥΒοβοανεσ ἰ8 ἱπ ἃ ροβιτίοη ἴὸ 
Ῥιενεηξς βίπϑ8 θεΐηρ Ἴοπιηἰεὰ ὉΥ ἴδε 
Ταστθο8 οὗ δίβ ποιβεῃοὶ ἃ, Ὀὰὲ τοῖγδὶ 8 
ἔτοτὶ ἀοίηρ 580, Ὀδοοσηθβ ἰδ δ]ς ἴοσ ἔποῖσ 
βίπβ. Τῆς 584πΠ|6 τα ἀρρίϊε8 ἴο ἴδε 
ξονεπουγ οἷα ἴονῃ, οἵ ἐνεη οὗ ἃ ψνῇοὶς 
ΤουηΐσΥ ̓̓  (8ες γεισίτα Ἐπογεῖ., χὶ. 378). 
Ηδπηρ τερατγὰ ἴο ἴπε νεγν 16 νν 188} οματ- 

δοῖεσ οὗ ουὖγ Ἐρίβεϊε, ἰξ 18. αυϊῖε ροββί δῖα 
παῖ ἴῃ τπῸ νεγβα Ὀείοτε υ8 ἴπε τείδιεποα 
͵58 ἴο [18 ϑυθ)]εςὲ οὗ βἰπ5 οὗ οπιϊββίοῃ. 

Ομάρτεε Ν.--Ομδρ. Ν. οοπιαΐπβ ἔνε 
ἀϊβείηςι δες οη8 ; οὗ στεδὲ ἱπίεγεβι ἰβ ἴῃς 
ἔλοϊ τπδὶ τῆς ἤτβε ἔνο---τ-ό, 7-11---ἀεᾶ] 
τεβρεοινεϊυ στ [ον 8 δηά ΟΠ γίβιϊδη 
Ἐβοδαδίοϊορυ ; τπῖβ βυδήεοιϊ ἡ} Ὀς ἀεαῖς 
τυνϊε ργαβθΉΓΥ ; νεῖ. 12 18 ἃ βῃοσγῖ βεοίοῃ 

ΝΟΙ, [ν. 

οοηιδίηΐηρ, 8ὴ δάδριδιίοῃ οἵ βϑοπιεὲ ᾿νογάβ 
ἴτοαι ἴἰς ““ϑειζοη οἡ ἴδε Μουηι"; 
13-18 ἀε818 νν ἢ ἴῃ 6 δυδ]εςὶ οὗἩ τῆς νἱ βἰι4- 
τίου οὗ ἴδε βίος ἰπ τῆς εαγὶγ Οδυτοῖ ; 
ΨΏΪΕ νν. 19, 20 Ὀτίηρ ἴῃς Ἐρίϑβεϊὶς ο δη 
δὐτυρι ἰεπηϊπαιίοη τνῖϊῇ ἃ νετῪ ρτο- 
πουηοεὰ υἱΐεταπος ἀροη ἰἢς [εὐνβῃ ἀοο- 
ττῖπε οὗ ψόσκβ. Εδοῆ οὗ ἴπεβε βεοιίοπβ 
18. βεϊξοοηπιαίηεά, δπὰ ἱὲ τνου]ά δὲ ἱπι- 
Ῥοββίδ]ε ἴο βανς ἃ οἴθδᾶγεσ οσ πιοσε ροϊπιεὰ 
τΠυδιγαοη ἐμδπ ἐμὶβ ομαρίογ οἤετβ οὗ ἴῃς 
“ ριοδννοσικ " σμαγαςίεσ οἵ οὺς Ἐρίβεϊε. 

ΤῈ 1] ποῖ θὲ πεσεβϑᾶγυ, ἰῃ ἀβδιηρ νἱτἢ 
ἴδε νεσὺ ἰαγρε βυῦ)εοὶ οὗ [εννϑἢ Ἐβοδδι- 
Οἷοσυ, ἴο ἀο πιοτεὲ ἴβαπ ἱπάϊοδϊς νεσῪ 
Ὀγίεεν [18 σοππεςίίοη ἢ ἴῃς βεςτίοη 
νν. 1-6 οἵ (Π͵8 οπαρίετς; δὲ με βδπς ἰἰτης, 
ἃ 5]15ἢς τείεγσεποα ἴο 118 ἰεδάϊηρ [4688 ἰδ 
εββθηῖῖαὶ, ἃ8 βοπης οἵ ἴῆεβε ἃσζα σεΐετσεά 
ἐπ τϊ8. Ρᾶ: ; οἣα οὗ ἴδεοβε ἰβ (δα 
Ῥυπὶβῃσαδηῖ δδουΐ ἴο ονετίδίκε ἴμε νοκεά 
-πυνδο ἅγὰ οἔϊεη ἰδεηεδεά τυ ἢ τδς γέολ 
-ποίπ ἐπα “1α8ὲ ἄαγβ". 1ενίβῃ Ἐβομαῖο- 
Ἰοδυ, ος ἴπε “"" Ποοσκίης οἵ τῆς 1481 ([Ὠἰηρβ,᾽" 
ἰ8Β Ὀαβεὰ οὐ τἢς τεδοξίηρ οὗ ἴῃς ΟΟΤ. 
Ῥιορῇῆεῖβ τερασγάϊπρ ἴῃς “αν οὗ τῃε 
Ιμογὰ," οἵ, ἃ8 τῇς ρῆγαδβε γυῃβ, “πε ἰδϑὶ 
ἄδυ," οἵ “Δϑὲ {ἴτε ; ἀποίπεσ Τογπλῖα 
ὙὨΙΟἢ οοουγβ ΠεαυεπΕν ἰ8 “ἴῃ ἴποβς 
ἀλγβ". “ΒΥ ἴδε ἔπιε οἵ τς Νεν Τεβία- 
τηεηΐ ρεγίοά 7υάδαΐβηη νν88 ἴῃ ροββεβϑίοῃ 
οὗ τιοβῖ, ἰξ ποῖ 11, οὗ ἰϊβ εβοῃαιϊοίορί δὶ 
ἰἄεδλϑβ. ὙΠεβε δά ὑεεπ ἀενεϊορεάᾶ ἀυτίηρ 
τε ὕνο δνεπί] οεπιυτίεβ παι ἱπγπγεάϊ- 
δίεϊν ριεοεάεά τῆς τγίβε οὔ ΟἨίβιίαπίεγ. 
Ιε νὰβ ἴ8εβ6 οεπίαπεβ ΜὩΙοἢ βὰν ἴῃς 
τίβε οἵ ἴδε 4οεαϊγῥεῖς Μουεικεπὲ νι 
ἐϊ8 ναβὲ εβομδίοϊορίςδὶ ἀδνείοριμθηῖβ ἐμαὶ 
ΨΕτῈ 6886 81 Ὀουπἃ υρ νυν ἢ ἴῃς ἄοο- 
ττίης οὗ ἃ ἔπῖυτα [ἰε, δηὰ ἃ δεϊϊεῦ ἴῃ 
ἃ Ἰυάρτηεπε αἴτετ ἀεδίῃ, ννἱτἢ τενναγάβ δὰ 
Ῥυπίδδπηεπι8᾽ (Οεβίοσϊεγ δηὰ Βοχ, κι 
εἰξ,, Ρ. 211). Τδς ἔουγ ουϊδίδηάϊηρ 50 
͵εςῖβ τὶ τῆς ἀοςιτίης οὗἩ ἔπε ἴλ8ὲ [πίη ρ8 
ΠΟμηργί8ε8 ἃγε: (ΤΡ βρη οὗ με 8ρ- 
τοδοῦ οὗ ἴῃς ““Μεββίαπίς Ετὰ"---ἴἢ18 
αἰίεγ ἰοοῖκ ἰῃς ρίαςε οὗ ἴῃς “ ΠδῪ οἵ πὰ 
1μοτὰ" ἴῃ δε ἀενεϊορπιεης οἵ εβοδδῖο- 
Ἰορίςα! τπουρπὲῖ, (2) ἰῃς δοῖυδὶ δάνεπι οὗ 
τῆς Μαβδβίδῃ, τορεῖμες στ τῆς ρτεαῖ 
δνεπίβ παὶ βῃουϊὰ ἴπαπ οοπλα ἰοὺ ΡΆ88, 
υἷΣ., ἴῃς ἱπραϊπετίπρ οὗἨ Ιβγαεὶ δηὰ τῃε 
τεβυγγεοτίοη οὗ πε ἀδαᾶ; (3) Τῆε Ἰυάρ- 
τηεπὶ ὕροη [πο νἱοκεά; (4) Τῆς δ᾽ εββεά- 
πεβ8 οὗ ἴδς τἰρῃίεουβ (ΟΥ̓ ἴῃς ντίτετ δ 
Τὴς Ῥοείνέμε 9. ἐκε Καφέ Τλὶηρ5). Ιῃ 
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ς οι. ἐ8, “ ταλαιπωρίαις ὑμῶν ταῖς ἐπερχομέναις.: 2. ὁ πλοῦτος ὑμῶν “ σέ- 
ἃ Μαιι. νί. 

19, 20. 

1 Αἀά νμιν ἐδ, 5. 8, 25, Νυϊρ., Ρεδῆ., Οορί., Αστπὰ., Αςδ. 

(δε Ὀείοτε ὑ (νν, 1-6) ἴμτεε οὗ ἴῃς 
δῦονε ἅτγε γείεισεὰ ἰο, νὲσ., (Ὡς Μεβείβδηϊς 
Ετα; τε ρυπίοῃηεηί οὗ ἴπε νυ οκεά, ἀπὰ 
(μαρ ῖς ]γ) τἰΒς Ὀ]εβθεάμπεβο οὗ ἴπε τὶ ρἢ- 
ἴεουδ. ἴῃ νεῖ. 3 ἴῃς ρῆγαβε ἐν ἐσχάταις 
ἡμέραις ροϊπὶβ ᾿Ἰπἀυ Δ ΔΌΙῪ τὸ {πε εἰπηεδ 
οἵ τε Μεβείδῃ ; ἴῃς ἰληρυάαρε ἰ5 ἴμδὶ οὗ 
εισίελ Ἐδοδαῖοί. Ὀαδεὰ οη ργορδεῖς 
τεδοδίης (οἰ. 188. 1}. 2; Μίς. ἱν. τ; Ηοβ. 
Εἰ, ς; 06] ἐδ, τ; Απι. νἱϊὶ, σὲ, ἰχ. σὰ; 
Ζεςξ. νἱῖϊ. 23). ἴπ νν. στ, 3 ἴῃς ρυπίβῃ- 
τήεηὶ οὗ (δε νἱοκεὰ ἰβ τείεσγεὰ ἴῃ τῃε 
νοτάβ, κλαύσατε ὀλολύζοντες μὐρν ταῖς 
ταλαιπωρίαις ὑμῶν ταῖς φιᾳ: 
ἐδ κότος το τὰν ἰαλάντ ΘΕῈ γεται τὰς 

4: ὑμῶν Ὅρ; 88 {ΠΠυδιγαιϊτίηρ τΠϊ8 
τ΄. Βοοῖ οὕ ἜοΑ ἰκονῖ. 8, “ Ὑ οε  υπίο 
γοῦ πὶ ῆν Ὧο νἱο με ΤὌρργεβα ἴδε 
τ ρῃιεουβ, ἴος πε ἀν οἵ γουτ ἀεβιγυςτίοπ 
ὙΜ]1 οοπια; ἱπ ταὶ ἔπιε πιδην ΒΑΡΡΥ 
ἀαγβ ν"}}} οοπηε ἔοτ (δε τὶρῃίδουβ, ἴπεῃ 
Β.Δ]1 γε ὈῊῈ οοηάετηηςά᾽"; χεῖν. 7, 8, 9, 
“γος τὸ ἴποϑε ἴπδὶ Ὀυϊὰ {πεῖς πουβεδ 
νι δἰπ. . .; ἂπά ἴδοβε ψνῆο δοαυΐγα 
ξοϊά πὰ 58ιϊνεσ ν}} ρεγίβῃ ἴω Ἰυάρπιεηιὶ 
βυάάεηϊγ. νοε ἴο γου, γε τίς, ίοσ γε 
πᾶνε τγυδιεά ἱπ γοὺτ τίς μεβ.. . . Υὲ πᾶν 
οοπηπλοἀ Ὁ ΔΒΡΠΕπιΥ πᾶ υητὶρῃίεουε- 
Ὧς88, ἀπά πᾶνε Ὀεζοπης τοδάγ ἕογ τῇς ἀν 
οἵ εἰδιιρῆιες δηὰ ἴῃς ἀδγ οἵ ἀδγκπεβδ πὰ 
τῆς ἀαγ οὗ τῆε στεδῖ ᾿υάρσπιεηι" ; χον. 7, 
Ὗγοε ἴο γουῦ δβίπποσβ, ἴοτ γε ρεγβδουῖς 
τδε τἱρῃίεουβ .. .; χονΐ, 4, “νος υπῖο 
γου, γε βίπῃεγδ, ἴοσ γοὺγ γίςῃεβ τῆλε γοὺ 
Ἄρρεδλγ {κε τῆς τἰρῃίεουβ. . . δπὰ (ἢϊ8 
ψοσὰ 841] Ὀς ἃ ἰεβιϊ πον δραϊηδὶ νου" ; 
ΤΆΔΌΥ ΟἴΠας δίπλα αυοϊδιίοπδ οου]ὰ ὃς 
ξίνεη, ἴδε βιυκῖηρ τεϑεπιδίδπος ἰπ Ἰπου ρῶς 
ἃπά ἰδηρυαρε ὑἱἢ οὐ ραββᾶρε σδηηοῖ 
[41] ἴο Ὀ6 οὐδβεγνεᾶ; βες διείμεσ θεῖον, 
νεῖ. σ. Απά ᾿δβεῖυ, ἴῃ νεσ. 6, ἴθεσε ἴδ ἂπ 
ἩΒΡΙ͂ςΙς τοίεγεηος ἴο ἔπε Παρρίποββ οἵ ἴῃς 
τὶ ρῃίεουδ, ἰπ ἴῃς ννοτάβ, κατεδικάσατε, 
ἐφονεύσατε τὸν δίκαιον" οὐκ ἀντιτάσ- 
σεται ὑμῖν; ταὶ ἰΒ ἴο βαν, ἴπε τ ρῃίθουβ 
οἂῃ αἢογτὰ ἴο βυῆεν δυο 111-ἰτεδίτησπὶ 
Ὀεσᾶυθβα ἢς Κπονβ ἴπαὶ τῆς τἰπι6ὲ οὗ 
ὈΙεβϑεάπεββ 18 οοτηΐπρ ἴοσ Ὠϊπὶ; τΠΐ8 ἰ8 
αἶδο ἐγεαυςηι τείεττεά ἰο ἰπ τς Βοοκ οὗ 
Ἐποςῖ, 4.9., χονὶ. 1, “Βε πορεδι, γε 
τἰρδίθουβ ; ἴοσ βυάδεην νν}}} τῆς βίπηεγα 
Ῥοεγίβῃ Ὀείοστε γου, δηὰ γε νἹ}} πᾶνε Ἰογά- 
βῃϊρ ονεσ πεῖ δοοογάΐηρ ἴο γοῦγ ἀεδίγεβ ; 
3, ΝΒετείογε, ἔδαγ ποῖ, γε ἰδαϊ βυβῖσ; ἔογ 
Βαλα ννὶ}} θὲ γουγ ροττίοη ". ὙΠ ποη- 
τηδηϊίοη ἱπ Οὐ ρᾶϑβαρε οἵ ἴδε δοιυαὶ 

δάνεπι οἵ ἴἰῇς Μερείδῃ ὃν πᾶπιε νγᾶβ 
«οδαγαςιεσίξῃς οὗἩ εν δὰ ὕδᾶρὲ ἂὲ οεγίδὶπ 
Ῥεσίοίβ, δῃὰ ἰβ βἰψηίβοδλης πεσε. Ου ἰδε 
οἴβες μαηά, ἔδε βδεοιίοα Ἴοσηρτίειπρ νν. 
“σπιὶὰτ ἰδ ΟὨτίβεδη ; τ8ς υἴλεσὶν 
ἀιβετεπὶ ἰοὴς δπὰ ἰδηρυᾶσε οὗ εἰῖβ, δὲ 
ςοιιρατεὰ νἱἢ ἰἢς βεςτίοη νν.1-6, ςλπποῖ 
Ῥε δοοουπιεὰ ἕο Ὀγ βαγὶπρ ἴδαι τῆς οπε 
ἰδ δ ἀγεεβοά το τῇς νἱοκεά, τῃς οἴδες τὸ 
δε τἱρῃίεους ; δεοδῦδε ἴῃ ἴδ Ιαἴτες ἔδεσε 
18 ἃ ἀϊδείηςι τεΐεγεηος ἴο ἴποϑε 80 ἅτε ἴῃ 
ἄληρες οὗ δείπρ ἱαάροά οἡ δοοοῦπε οὗ 
τηυστηυσίηρ ἀρδὶπδὶ οὔς ἀποῖδες (νες. 9). 
Βυϊῖ ἴδετε ἅγε οπε οἵ ἵνο ροίϊῃιβ ψῃεσεῦν 
τε τεβρεςείνεϊυ [εὐνϊδῆ ἀπά ΟἸὨἩγιοιίαπ 
ἔοετι οἱ Ἐβοβδιοϊορ τῆλ ὃς οἰεδιεῖν ἀἷ8- 
ςετποά. (1) ΤΙΣ ἰδηρυασε οὐ ΨὮΟΝ 
]εν δἢ ἐθομδιοϊορίςαὶ ἰάεαβ διε Ὀδβεὰ ἰξ 
παῖ οὔ τῃε ργορδεῖβ; ἴδε ϑεοϊίοπ νυν. :-ό 
ἐβ βιεερεά ἰῃ ΟἍΤ. ρμγαθεοίορσυ ; ου ἴδε 
οἴδεος δαπά, ἔς δοῖυδὶ τεΐεσεποςβ ἴο (Ὡς 
᾿Αάνεηι ἰῃ νν. 7.11 ἅτε 'π Ν.Τ' Ἰδλησυαρε; 
τῆς Ο.Τ. τείεγεποεβ ἐπ {18 ϑοοιίοη πᾶνε 
ποιῃίηρ ἴο ἀο υυἱέῃ τῆς Αἄνεπι. (2) [τ ἱβ 
οδαγωςϊεγίβιῖς οἵ [εν 88 Εδοπαιοίορυ ἰπδὶ, 
βεπεγαιν δρελκίηρ, πέτα 16 ἰπάδοδηϊτε- 
Πεδ8 ἃ8 ἴο ψῇεη ἴῃε Μοεβϑίαπὶς Ετα νἹἹ}} 
ὃὈε ἰπαυρσυγαίεά; ἰξ ἀϊετβ Ὠετεῖὶπ βογῃε- 
ναὶ ἴτοπὶ ἴδε ρῥτορμεῖίςδὶ ἰεδομίπρ, 
ΟὐνΐπΠΒ, 88 ἃ πιδίίες οἵ ἕδος, ἴο τς τίβε 
οὗ δροοδϊ γριϊῖς οοποερίίοπθ:: ου ἴδε οἴμετ 
μαηά, τῇς ΟὨτγίβιίδη, πὸ τὰς Ργορῃεῦςαὶι, 
νίεν οὗ ἴῃς Αάνεπὶ ἰβ ταὶ τὲ ΨἹ}} τᾶκε 
ἴλος ἱπ ἴῆε νεῖν τεῶσ ἕυϊυτε (“... 

δεμοῖά τῆς "υᾶρε βιαηάει αἱ ἰῃε ἀοοτ᾽"). 
(3) [π᾿ 7εννιϑῃ ργο- ΟΠ βιίαπ ἐβομδιοϊοσίοδὶ 
Ἰτεγαῖυτε ἰῃς Μεδβίδηϊς Ετὰ ᾽8β ἐγεαυθπῖ 
ἀερίοϊεὰ τἰμοῦῖ δὴν τείεγεπος ἴὸ ἴδε 

τϑοηδὶν οὗ ἴῃς Μεβείδῃ ; οὐ ἴῃς οἵβες 
πά, ἴπ τἰἢς ΝΙ͂Τ., ἰε ᾿ἴ6 τὰς συῖς τδδλὲ 

ψνἤεη ἴῃς βεοοπὰ Αάνεηι ἰ8 τείεσγσεὰ ἴο 
ΟὨγίβε ἰβ πιεπεϊιοηθὰ υὑπάεγ τε 11:8 οὗ 
18ε “ϑοὴ οὗ Μαπ᾿ οἵ ἴῃς “1.ογά " (οι 
Μαῖι. χ. 23, χίϊὶ. 41, 42, χνὶ. 27, 28, χῖχ. 
28, χχν. 31-33, εἴς., ΡΒ. ἵν. 5, ὁ κύ 
ἐγγύς, τ Οοι. χνὶ. 22, μαρὰν ἀθά, τηὰ 
δες έάασνε, χ. 6, εἴ τις ἅγιός ἐστιν, 
ἐρχέσθω - εἴ τις οὐκ ἐστί, τω" 
μαρὰν ἀθά. ἀμήν). (4) Βεδίάἀεϑ ἴδετε Ὀ6- 
1π6 ΠΟ τεΐεσεπος ἴο ἴδε ρεζβοπα ἐν οὗ {Π 6 
Μεβείαβ ἰπ τῆς εν δ εϑομδιοϊορίς δὶ 
βοοϊίοη ἴβετα 8 (Π6 ἤυγῖμες οοπισαβὶ θ6- 
νεδη ἰξ ἀπά τς ΟἸτγί βείδη βϑεςίου τῃδῖ ἴῃ 
τῆς Ιατῖεγ τῇς ἀϊπεϊποιίνεῖν ΟΠγβείαπ ἐχ- 
Ρτεββίοη ἧ πα τοῦ ίον ενίοε᾿ 
Οοουτδ; ἀραίηβι {π|8 ἴῃς [ενσιβῃ δεσοη 



2--3. 

σήπεν, καὶ τὰ “ἱμάτια ὑμῶν ᾿σητόβρωτα γέγονεν" 

ΙΑΚΩΒΟΥ 

{Βατεινὶ.12; 
ὁμῶν 1 καὶ ὁ ἄργυρος " κατίωται,1 καὶ ὁ ἰὸς αὐτῶν εἰς μαρτύριον ὑμῖν 105 χἧϊ. 

28. 
ε ϑίειχιϊ τι. 

{πὶ κατιωται καὶ οἀργυρος ΑἹ, 13. 

το καβ υ8ὲ οἵ ἴῃς ἀϊδεϊηοιίνε!ϊγ [ἐν ἰδὲ Ἐπ] ς 
ἴον αοά, ἰδς “Τμοτά οὗ ϑαδδοιὴ ". 
1 16 τδυ5 ἀἰβῆςυϊε το τεβίδε ἴῃς Ἵου- 

οἰυδίοη [παὶ ννε βᾶνε ποτα, ἰη ἴα βεςὔοη 
νν. τ-6, ἃ ρϑεβαρε ψὩίοῃ ἀϊὰ ποῖ οτίρίη- 
Αἰἱγ δεΐοηρ ἴο ἴῃς Ἐρίβεϊε δἱ 11, θυὶ νγῶβ 
ἸΚεῦ οὐ δἀδριεά ἔτοπι βοπὶὲ [εν βἢ 
Θβομδίοϊορίοαὶ ννοσῖς ἢ ἰξ ννἹ]] Ὀς γαπογα!ν 
δοκπονίεάρεά τπαὶ 818 βεοῖίοπ [88 
δὐβοϊυτεὶγ ποιπίης βρεοὶβοα! Ἵν ΟἸτίβείαπ 
δῦους ἰἴ, Τηδὲ τῇς νυτὶτετ (ςοταρίϊετ ἢ) 
βῃουϊά παν ἱποογρογδαίεὰ ἰῆϊβ ἴῃ ἢἰδ 
Ἐρίβε]α 'ἴ8 αυϊῖς παῖυγαὶ, βεείηρ ἴπδιὶ ἢς 
ΜΆΔ8Β ϑτῖτπρ ἴο 1ενν8; ΘαΆΔΙΪῪ 45 παίιγαὶ 
8 ἰε τας ἢς βῃοιιϊᾷ, ἃ8 ἃ ΟὨγίβείδῃ ννυτὶϊ- 
ἱπᾷ το (1εννῖ88-) ΟἸγιβείδηβ, δά τῃς ἄς- 
νεϊορεὰ ΟἨγίβιϊδη ἔοτγτη οὗ τῆς βᾶπιε βυδ- 
)εςεῖ, Ἰπιετδρετεῖβα, ἰε νι ΟΟΥ. τείεγεηςεβ 
ἴον ἴδε βακε οὗ πὶβ πεᾶγεῖϑ [8ες διγίπεσ, 
Βκ. “ μδέϊσες, ἱ. 20, ν. 12, χχί!!. 26-30; 
Ἑποεὴ, χ. 13, χνὶ. τ; 4.45. 077 ΜοΞες, ἰ. 18, 
χ. 13; Τεςί. οὗ ἐλε Τισεῖυε Ραϊνγίαγεὴς, 
Ἐδευβεη, νὶ. 8; 4ῤοε. Βαν. χχνὶϊ. 15, χχὶχ. 
8, ἵν. 2; 4 ΕΞάν. ἰχ. 5]. 

γες. :. ΓἈγενῦν: 8εε δδονε ἰν. 13. 
-π-κλαύσατε ὀλολύζοντες ἐπὶ 
ταῖς ταλαιπωρίαις ὑμῶν ταῖς 
ἐπερχομέναις: δοοοτάϊηρ ἰο [πε 
οτρίπαὶ ρτορβειίς Ἴοποερίίοη ἴπεβα 
“ τηΐβεσίεβ " ψ ποῖ νετα ἴο ονετίαϊε [ῃς 
νἱοκεά, ψψετε ἴο οοπὶς ἴο ρᾷ88 ἰπ ἴῃς 
“Ἂν οὗ ἔπε Τρογὰ,᾽" ἑ.4., ἀυγίηρ ἴπε Με8- 
βίδηϊῖς Εταᾷ; τ 18 δεϊϊεΐ Ῥεσάτης Ἔχίοπάθά 
ἁἀυτίηρ {πε ἀενεϊορπιεπὶ οὗἩ ἰάξαβ νυν; δ 
τοοῖ ρίδος ἀυτίηρ ἔπε τνο σεπίυτίεβ Ὀγε- 
οοὐϊηρ ἴῃς ΟὨγίβειδπ Ετὰ. Ὑνδίενεσ ἴῃς 
τελδοηβ ναῖε Ὡς Ὀτουρῆϊ ἀδουΐϊ της 
θεοῦ, τὸ 18 οετιδὶπ ἀπᾶὲ τῆς εἐχργαβϑίοη 
“Ποβε ἄδγβ᾽" ολπιε ἴο ὃς Δρρίϊεά ἴο ἃ 
οετίδίη ρεγιοά νυ πϊοῃ ννὰ8 ἱπηπηεάδίαῖοϊν ἴο 
ῥγεεεάᾶε ἴῃ σοπιὶπρ οὗ (ῃς Μεββίδῃ ; ψτἢ- 
ουὲ ἀουδὲ ἃ πυπιδες οὗ ργορμαίίοδὶ Ρᾶ8- 
δᾶϑεθ Ψεῖς τεραζγάβα 88 βιρρεβιὶπρ [Πΐ8 
(δες Ῥεϊον). Τῆς ἀεβοτί ριίοηβ ρίνθη οὗ 
ἴδεξβε “ ἄδγβ," ψ δίς γε ἴο ἐογεῖεῖ! τς 
δάνεηϊ οὗ ἴῃε Μεββίδῃ, δβεϊοηβ ἴο δρο- 

εἰς οοποεριίοηβ; ἱπ πεῖς βεπεγαὶ 
ουθης ἐβετε δι 8" οἱ ἴδεδβε ιἰπλεβ ἅτα 
Ἰδεπεςδὶ. ὉΡΠεῖςαὶ ρδβϑαρεβ Βυ ἢ 48 
τῆ [ο]]Πονίηρς δὰ τὰς απάκβοη : “ Τῆς 
ἰηϊφαϊγ οὗ Ερδγαίπι ἰ8Β θουηὰ ὑρ ; δἰ8 βἷῃ 
ἰ8 ἰαϊὰ ὑρ ἴῃ βίοτε. Ὑῆα βοσζονβ οὗ ἃ 
τγλνδιϊπρ νοπιδῃ 88:41 σοπὶε ὑροῦ δἰπὶ 
νον ἢ ἤδη, οὐ τῆς οἴδες μαπά, “1 1} 
τ Βοτλ ἴμαπὶ ἔτοπὶ ἴῃς ρον οὐ ἴδε 

ξίανε; 1 1} τεάδεπι τπεπὶ ἔγοτη ἀθϑίῃ 
νιν." (8Ε.οβ. χίϊϊ. 12-14); δραΐη, “". .. 
Τῆς ἀἄδν οὗ τὰν ννϊοδπιεη, Ἔνεῃ τῆ νἱδὶ- 
ταῦοη, ἰδ σόα; ὕονν 584} Ὀς τπεὶς ρεῖ- 
ΡΙεχίιυ. Τευβὲ γε ποῖ ἰῃ ἃ (τἰεπὰ, ρυξ ἧς 
ποῖ οοπῆάεηος ἴθ ἃ γμυίάε.. .. ἕογ ἔπε 
80ῃ ἀἰβῃοπουτεῖῃ τῆς ἰδίπες, ἴμε ἀδυρδίες 
τίβειϊ ῃ ὡρ αραϊπϑὲ ποῖ τιοίδεγ.... ἃ πιδη᾿ 8 
ἐποπηΐαβ ἅτε ἴῃς τηεῃ οὗ δί8ϑ ονῃ δουδβε᾿" 
(Μίς. νἱῖ. 4-6); «ποῖμεγ οδιαγαοιογίϑες 
ΨὨΙΟΣ ραγεά ἃ στεαῖ ραγὶ ἰπ ἴδε ἰδὶεγ 
δΔροοδίγρβε ἰβ οοπιδίηθά ἴῃ Τοεὶ ἰϊ. τὸ δ,., 
“ες ελγῖ αυλκείμ Ὀείοσε ἐπεπὶ; ἴπ6 
δεάνεῃβ ἐγεσηῦϊε; ἴδε δὰὺπ δηά ἴῃς τηοοῦ 
ἃτε ἀλιϊκεηεὰ, πὰ ἴδε ϑίδγβ νυν μάτανν [μοὶς 
βῃϊηΐπρ. .. . ΟΓ Ζεςδ. χίν. 6 δ'.; Ὀδη. 
χίϊ, σ, εἴς., εἰς. ΤὨτουρπουΐ [Π6 ἱπητλδηβα 
ἀοταδίῃ οὗ δροσαϊγριις [{ἰτογαΐυσε ἴδ εβα 
τπεπιῈ8 τὲ ἀενεϊορεά ἴο δὴ δπογίηουβ 
εχίθπξ; παν ἀγα ἐλτη ᾶσ ἴοὸ υ5 ἔγοπὶ ἴῃς 
αοϑρείβ, Μαῖς. χχίν., χχν. ; Μασὶς χίϊὶ. σ4- 
27; ἴωμυκεα χχὶ. 9-19ῶ. [π εν ἰ8ὴ Πτεγδίυσε 
τείεγεηςεβ ἴὸ ἴπεπὶ 8130 οοοὺυς νη τ ἔτο- 
αδηου ; 8 ρετίοὰ 18 οδ!]εά τὰς εἴπις οὗ 
“ γανδῖ!," δηά πιοῖς βρεοίβοδ!ν, τς 
“δ γΈΠ-ρδηρβ," οὐ “ϑυδετίπρβ᾽ οὗ δα 
Μεββίδῃ---Οκοδὶς κα- Μελίας, οὐ ΟἈοδίο 
ὁλοὶ Μακκίαεκζ, δες Ῥεείλία γαδ., χχὶ. 34: 
δλαδδαίκ, τιϑα; ϑαηλεάγίπ, οδό, ο7α, 
εἴς., εἰς. ὅε6 ἔυσίπες Οαβίεσίαυ, Τλς 
Ῥοείγίπε οὗ ἐπε Γιαοὲ Τ᾽ λίηρ5, σὮδρ. νἱὶ. 
Τῆς ρτεαῖ ἀϊυβίοη δηὰ ἱπισιεπδε ρορυ- 
Ἰασὶ ἐν ννδίςἢ τπς δροσδϊυρίίο [εγαῖυσα 
εη]ογεὰ πιδίκεβ ἰξ σοτίδίη ἴἰμδὲ ἴῃς νυτίϊεν 
οὗ ους Ερίδβεϊε ννὰ8 ἐλπι] αγ νει τμε δυὺ- 
Ἶδσι; τῆς “πιϊβεσίεβ," τπεγείοσγε, τεξεγγοᾶ 
ἴο ἰπ ἴπε ραββᾶρε Ὀείοτε ὑβ τὺ αυΐα 
Ῥοββι δίΥ βᾶνε τεΐδτεηος ἴο ἴδε βιβεπηρβ 
ψοἢ ἡνεγα ἴοὸ ἴα Κα ῥἷδος ἴῃ τῆς ἴσης οὗ 
τεανδὶϊ ργεοθάϊηρ τῃς δοῖυδὶ οοτηίη οὗ 
τῆς Μεβείδαῃ.- -ὡλολύζοντες: ΟὨΪΥ 
Βεῖε ἰπ τῇς ΝΤ., ὃυὶ (αἰτεῖν ἰτεαυδηὶ ἴῃ 
τῆς ϑεριευλρίηι, 188. χὶ τ, 6; 70εἱ ἱ. 5, 
13; ]ετ. ἰν, 8, εἰς. ; πη ἴπ6 ἢτβε οὗ ἴπεβὲ 
Ῥᾶββδρεθ ἴπε οοππεοιίοη ἰβ ἴπ6 βΒΆτγῈ 8 
Ὦεῖα, . 9. ὁ γὰρ ἡμέρα κυρίον, ἀπά 
865 ἴχυκα νί. 24, "'Ὗνος υπῖο γου τίο 
νον" ΜΙΟΝ ἰδ Βίσοη ΡΥ ταπιϊηιϑοςηὶ οὔ 
ἴῃς νεῖβε Ὀεΐογε υ8. 
Ὅ(Σ 2. Ἴδε υϑὲ οὗ τῆς Ηεδταὶς Ῥος 

Ῥδεῦς ᾿εϑέσεῦνα ἴῃ τηϊ8 ραββαᾶρε ἰ8 ἀποῖδεσ 
τηλεὶς οἱ εν ἢ ἀν μονβίρ. ὁ πλοῦτος 
ὑμῶν : [δ΄ῖ8 οδηποὶ τείεσ ἴὸ ψΈϑ ΒΒ ἴῃ 
τδς αδαίγαςς Ῥδοδυβο [18 νου]ὰ θα οὐ οὗ 
Βαγιοην υνἱῆ πὰ ταβὲ οὗ ἔπε νεῦβα δίς 
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ΒΟ Ῥτον. ἔσται ἱ καὶ φάγεται “ τὰς σάρκας ὑμῶν ὡς  " πῦρ.’ ᾿ἐθησαυρί- 
τνί. 
οἱ 
η. 
γι το; τῶν ἀμησάντων τὰς "' χώρας 
Μαιι. νἱ. 

1Ε τ  οἰσατεῦ ἐν " ἐσχάταις ἡμέραις. 4. ἰδοὺ ὁ 'μισθὸς ὃ τῶν ἐργατῶν 
Ἰς 

ὑμῶν ὁ ἀφυστερημένος " ἀφ᾽ ὑμῶν 19 

κ ὥ νυ. 8,9. Ἡμεν. χὶχ. 13; 700 χχίν. 1ο, 11; ]εσ. χχὶϊ. 13; ϑὲσ. ἐν. 1, χχχίν. 22. τὰ (7. 
Μακε χχί. 21. 

1 Οπ:. 5. 3 φαινετε δ}. 5᾿Ῥ', οἷος ΑΡὩ, οὐτεδ. 
4“Αἀά ο Αεἰἴῇ., ΤΙ. 5 Αἀὰ νοδὶβ ἰγᾶπι Νιρ. (οπ. 5, οπι. ἰσαπὶ Νυρη). 
ἔημεραις ἐσχαταις Α. ΤΡ, εἰ 7. 5 Μεχοοάςε 2΄. 
᾽ «πεστερημένος ΑΒΡΡ, οὔτβδ. ; ἀποστερήμενος ΚΙ, ; ᾳιοά αὐπεραδείβ Ζ. 
λο (πὶ. αᾧ ὑμῶν ζ,. 

Βρεδίβ οἵ [ἰϊεταὶ ἀεβιγυοιϊίοη ; ψῈ ἤᾶνα 
Βαγα ῥγεοίβεϊυ ἴῃς βᾶτης ἰάεα, ὡδ τὸ δοῖυ δὶ 
ἀεκιπιοιίοη, ἃ8 τμδὶ νυ ῃἰς ἢ ὀοουτθ ἰῃ {86 
ἐβοδδιοϊοξιςαὶ ε Ἐηοςν, χονιϊϊ. τ 
Β., ψνεσς ἴῃ ταΐεσεπος το (οο] ἢ τηδῃ 
ἸΏ τουδὶ, δηὰ ἴῃ αταπάευς, δὰ ἰῃ 
Ῥοννεῖ, δηὰ ἰῃ βἰΐνες δηά ἰῃ ροϊά, ἀπά ἴῃ 
υγρίς.. .,᾿ 1 δαγβ ἴπαὶ “Ἴπεγ Ψ}] ρεῖ- 

18}: {πετεῦν τορεῖπεν Ὁ τΠεὶς ροββεβ- 
βίοπβ ἂπὰ ψἱ ἢ 4}} τπεὶς Εἰοεν δηά (δεῖς 
δρίεπάους".--σέσηπεν: ἄπ. λεγ. ἰπ 

«Τ., οἱ, 5[γ. χίν. στο, πᾶν ἔργον σηπόμε. 
γον ἐκλείπει.--σητόβρωτα: ἄπ. λεγ᾽ 
ΤΥΣλρ ΟΣ 7]οὉ νᾺ 28, παλαιοῦται 

ἐρ ἱμάτιον σητόβρωτον; 51γ. ΧΙ !, 13, 
ἀπὸ γὰρ ἱματίων ἐκπορεύεται σής. ΕοΙ 
ἴδε ἴογπι οὗ ἴῃς ννογὰ ᾧ'. σκωληκόβρωτος 
ἰπ Αοἰβ χὶϊ. 23. 

γεν. 3. κατίωται: ἴῃ Θίτ. χὶϊ. ΣΣ 
νε δανε καὶ γνώσῃ ὅτι οὐκ εἰς τέλος 
κατίωσεν ἰπ ἘΝ ἑωρεὴ ἴο 8 πιΐίσγοσ ; ἴῃς 
Ἡεῦτενν, ννΒῖο 18 (Ο]οννθὰ Ὁγ τῆς ϑυγτίας, 

'6 οογγαρῖ, Ὀυϊ ενϊάεπιν τεϑά κα ΓΙ, 
νοι ἰ8 τῆς βᾶπηε ψοσγά υδεὰ ἰπ ἴδε ῥγε- 
οεάϊηρ νετβε (ἰοῦται) ; τῆς Ηεῦτενν νοσά 
ΤΆΔΥ Ρεῆαρβ ὃε υϑβεὰ ἰῃ ἴῃ6 δεῆβε οἵὗ 
κ 611" (βεε Οχίοσγὰ Ἡεῦτεν [1,εχίοου, 
8.0.), δηὰ ΡοββίδΥ [ἢϊθ τῆοτε ψεποσγαὶ 
ἴεγπὶ ἰδ ὑνβαὶ ΨνᾺ8 οὐ βία] ἱπιεπάδα ἴῃ 
ἴῃς νεγθε δείογε 8, εἰπος ροϊὰ Ἴαπηοὶ 
βισί ον ε βαϊὰ ἴο γτυβέ. Τῆς ψοιἃ οσουσβ 
ἰῃ Ὅπε Οἴπεῖ ράᾶββασε υὲξ., ἱπ ϑίγ,, χχίχ. 
το, δυΐϊ υπέοτιυπδίεῖγν τς Ηεῦσεν ἕοσ τη 18 
ἰ8 νναητίηρ. ΤῊς οτος οἵ ἴδε κατα ἰδ ἰη- 
ἱεηβίνε.--ὁ ἰὸς : υϑεά ἴῃ ἰἰἱϊ, 8 οἵ τῆς 
Ροίβοηῃ οὔ πε τοηριιο, ἰη ἃ ἤρυταῖϊνε δεηβε; 
πε τπηεδηίηρ “ χγυβὶ" 8 βδεροηάατυ.---αἰς 
μαρτύριον ὑμῖν ἔσται: (Ηΐδ πηείΔ- 

Ῥδοτγ '8. αυἱῖς ἴῃ τῆς Ηεῦτενν βιγὶε; ἼΣ 
(-Ξ- μαρτύριον), [που ξέπεται!ν υδεὰ οὗ 
ῬΟΙΒΟΏΒ, ἰΒ ἴῃ ἃ ἰδἰς ηὐηδεῖ οὗ ἱπβίδποαβ 
υδεὰ οἵἁ ἱπαπίπηδῖε ΤΠ η 65 ἰπ πε ΟΟΤ.; οὐ 
ἰῃ ἴθ ΝΙΤ, Μαζῖκ νὶ. σὰ; 1ὺΚε ἰχ. 5.:- 
Φ ἂν “8 ει: 8 Ἠεϊϊεηϊεες εὐ: βρέως 
51.Δ], οἵ. 5ἰτ. χχχῆ!, 23 (ϑερε.) πᾶν ρῶμα 
φάγεται κοιλία, ε΄. χΙ. δε χῖν. 2χ (ϑερι.). 

-τὰς σάρκας ὑμῶν: “Τῆς ρίυταὶ 
σάρκες ἰδ υδεὰ ἴοτ [πε Ηεβῆν ραγὶ οἵ τ8ς 

Υ ῬοΙδ ἴῃ οἱδεβίοαὶ πὰ ἰαῖες ντίϊεσς 
“ον Κι 81Πε ἴῃς δἰηρσυίατ σάρξ ἰδ υϑεά ἴοε 
ἴδε ψ μος Ῥοάν " (Μαγοτι) ; ἰπ τε 5:}- 
τυλρίηι να πιεεῖ νι ἃ εἰσηϊϊδσ ρῇγαβε ἴπ 
ἃ πυτθεῖ οὗ οϑβεβ, ἐ.ς., Μὶς. ἰἰ). 3. 
... κατέφαγον τὰς κας τοῦ λαοῦ 
μον; 2 Κίηρε ἰχ. 36; ἴῃ ἴῆεβε δῃά οἵβες 

ἱπβίαποςβ ἰδς Ηεῦτεν -- σάρξ 
᾽8 αἴνναγβ ἰῃ τῆς ῥιαἰθεῆδα κε “ δ εν, 
ψΗϊςἢ 18 οἴξη υϑεὰ ἰῃ τδς Ῥἰμτα τὼς 
πῦρ: τδὲ8 οοπιραγίδβοη τηυβὲ Ῥσο ΔΙ Υ 
Βανε δέξῃ βυρρεεξίεά ὃὉγ τῆς ἔλοὶ μαι ἤγε, 
'π ἃ ᾿ἰΐεγαὶ βεηβς, οἰϊδη ἴῃ δρο- 
οαἰγρῖϊς Ρίςζυγεβ, οἱ, ἐ.5., Ἑποολ, οἰ! σα, 
“Απά ἴπ ἴδοβε ἄδυβ σἤεη Ηε ὑείηρβ ἃ 

ἱενοῦβ ὅστε ὑροὴῃ γου, ψδϊτθος τυ] γε 
εε, ἃηὰ ψπεῖε 911} γε πὰ ἀεῖϊνες- 

δῆοε ὃ" χον]!. 3, Ψ ΠΕΙΟ τηεηκίοη ἰβ πιδάς 
οὗ “ἴς ἄχγηδος οὗ ὅτε," χ. 13, “ ἴἢς δῦγϑβε 
οὗ ἤτε""; ιἢϊ8 ἰάδα ἀγοϑαὲ οι ρίπα!ν ὃς- 
οαυδε “ Θεἤδηπα" 88 Τςοηοεϊνεά οὗ 88 
ἴῃς ρίαςς οὗ ἰογσῃηεηῖ, ἀπά ἃ ὅτε ἱπ ἴῃς 
Ἰπεσα! βεῆβε νν88 σοηβίδηνγ δυγπίηρ ἴῃ 
ἴῃς νδ]]εν οὗ Ηΐπποπι ; τῆς ὅγε ἰπῃ ἴῃς ρίαςε 
οἔὗ ἰογπιθηῖ 18 γείεστεὰ ἴὸ ἴθ Μαῖῖ. χχν. 41 
τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον, Ματικ ἰχ. 44 ὅπου ὁ 
σκώληξ αὐτῶν οὐ τελεντᾷ καὶ τὸ πῦρ οὐ 
σβένννται, [πὰς 7 πνρὸς αἰωνίον . .. 
8εε Οδγτγ᾽8 ἱπιεγεβείηρ ὠοῖς οὔ ὡς πῦρ. 
ἐθησανρίσατε.---ἐὲδπνν ἐσχάταις ἡμέ- 
ραις: δεε ῥσγείδίοιυ ποῖα ἴο {π|8 ςβαρίεσ. 
γε εσ. 4. ἰδοὺ : τηϊ8 ἰῃητετεςοη, του ἢ 

ξοοὰ Ατῖῖς, ἰδ υϑεὰ Ὀγ βοπις Ν. Τ᾿ τυτίτεῖβ 
ἢ ἃ ἰτεαυεπον ΨὨϊος ἰ8β ὑπο λβδβὶςδὶ, 
(Μάγνου) δ... ἴῃ 1ῃ18 βῆοσε Ερίβεϊα ἰξ ὁοοῦτθ 
εἰχ ἔπγεδ, νυ ἢ}]ς ου ἴῃς οἵδεσ δηά ὅ8ι. Ραυ 
868 ἰξ ΟΠἷγ πὶπε {{πλεβ (οπος ἴῃ ἃ φυοία- 
τἴοη) ἴῃ τῆς ψ Ποὶε οἱ δὶβ υτιεηρθ; 18 
τοφιςπὲ Οσούσζεποα ἰ8 ἃ τηδτῖς οὗ [εν 8 ἢ 
υϊδογθῃΐρ, 48 }εννβ Ψεέσε δἼοουδίοτης ἴο 
ἴῃε οοηβίδηϊ υ8ὲ οὗ δῃ εαυίϊνα!επι ἰηϊος- 

͵εοιίοα (ΓΝ) ἰπ ὑεῖς οννα ἰοηρυε. 
-ὸ μισθὸς τῶν ἐργατῶν: μισθός 
ΟΟΟΌΓΒ ξανεσαὶ τἰσηδδ ἴῃ ϑίσ. ἰῃ ἴῃς βεῆβε 
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κράζει, καὶ αἱ " βοαὶ τῶν θερισάντων εἰς τὰ ὦτα Κυρίου "σα-" Ῥευι. 

βαὼθ εἰσελήλυθαν.3 

ο Βοπ!. ἰχ. 29; εν. χνὶϊ!. 5. 
ιϑερι.); ΝᾺ 1 Τίπι. ν. 6. 
Ἐκεῖ. χχχῖν. 3. 

1 ΟἸΙατηδθιης Κ΄. 

τ ΊυΚε χχὶ. 34. 
ῬΌΟ,. ]οὉ χχὶ. σ3; υυἱκο χνὶ. 19,254; «5 Ρεί. ἱΐ. ᾿} 

Χχίν. 14, 
5. " ἐτρυφήσατε ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ὃ “ ἐσπατα- 15 ἴδιο; 

λήσατε, ᾿ἐθρέψατε τὰς καρδίας ὑμῶν ἐν ἡμέρᾳ" "σφαγῆς. 
710} Χχχί. 

ἔτ ἵ, 
ε 4 τω. νἱ. 4 

8 Ουοιεὰ ἔτοτῃ ες. χὶϊ. 3; οὐ. τ 5δπ). ἰχ. 12, 13; 

3 εἰσεληλνθασιν ΜΕ ΚΙ,, οὐτεδ. ; εἰσεληλνθεν Α ; εἰσεληλνθεισαν 2. 

5 Ογ,. και Α, 73, Οορι. 

οἵ τεννατὰ, δυῖ ποῖ ἴῃ τμαὶ οἵ νναψεβ ἄς; 
ἴῃ 186 βαῖης ργάτης οζουζδ ἵννΐος 
(χίχ. σ, χὶ. χ8), Ὀπὲ ἴῃ ποῖῖμος οαδε τ τδς 
ταεδηΐηρ “' ἀρτιουϊαγαὶ ἰαδουτεῖ," νὩϊοἢ 
18 ἰἴβ 18118] τηεδηΐηρ ἴῃ ἴἢς ΝΤ., οὐ Μδί. 
ἰχ. 37. δυῖϊ οἡ ἴδε οἵδεῖ μβαπὰ ἴὐκο. χ 7, 
ἄξιος ὃ ἐργάτης τοῦ μισθοῦ αὐτοῦ.-- 
τῶν ἀμησάντων : ἅπ. λεγ. ἰη Ν.Τ.; 
νδίενοι ἀϊβεγεπος οἵ τπηεδηΐηρ ἴδετε 
τὴδὺ πᾶνε ὕθε ΟΥἱ σΊ ΔΙ Ὀεῖννεεη ἀμᾶν 
δηᾶ θερίζειν [ΕΥ̓ ἅτε υϑδεὰ 28 ΒΥΠΟΏΥΤΊΒ 
ἴῃ ἴδε ϑεριυλρίηϊ, δηὰ [ῃς βδσὴς ἴδ ἵσγιις, 
δοοοτάϊηρ ἴο Μαγοσ, οὗ οἰδβείςαὶ ἄτεςκ. 
-πτὰς χώρας ὑμῶν: οἴϊεη, 48 δετε, 
υδεά ἴῃ ἴδε τεβιυςϊεὰ βοηβε οἵ “ ἢ] ἀ5,᾽" 
ο΄. ἴον ἴδε νατίεῖν οὗ πηεδηϊηρ Ὡς ἰξ 
οδῃ Ὀεᾶγ {δε ἴἢγες ἱπβίδποεβ οὗ 8 ὁσου- 
τεῆςδ ἴῃ ϑίγ. χὶ τό, χἹθῖ. 3, χίνί!. 17; ἴοσς 
118 πιδδηίπρ οἵ “ Βε18,᾽᾽ ΒΟΙΏ ἱπ βίηρσυϊας 
δηά ῥΪυγαὶ, 8εὲ6ὲ [κε χιΐὶ. 16, χχί. 21; 
ἡρὰ ἷν. 35.-ο᾽ ὁ ἀφυστερημένος 
φ' ὑμῶν: “ὙΠΙΟΒ 8 Κερὲ Ὀδοῖκ Ὁ 

γου;," "ΟΠ γοὺσ μαζί," οἵ 88 Μᾶγοσ σεη- 
ἄειβ 8ἃ8 δὴ δἰϊεσηδῖϊνε, “ φοπηεβ ἴοο ἰδὶα 
νοι γου""); τῇς ἀφ᾽ ὑμῶν ἰΒ ποῖ τελ! 
τεαιυίγεά, ἴξ 18 οτϊεὰ Ὁγ 3. Τῆς νητῃ- 
μοίάϊηρ οὗ ψαρεβ ἄπιε ννὰ8 ενϊεπεν ἃ βἰπ 
οὗ ἐτγεφυδηῖ οσούυστοηςε, 866 ἴ,εν. χῖχ. 13; 
Ώευῖς. χχίν. 14, Σ5; ]οῦ χχίν. το; Μίς. 
ἢϊ. τὸ; }6τ. χχίἷ, 13; Ῥγον. ἰδ. 27, 28; 
Μαδ]. 111. 5; ϑὲσ. χχχὶ. (χχχίν.) 22; Τοῦ. 
ἶν. 14.-πὰὲ φυστ. ΟΠΪγ ἤεῖε ἰῃ Ν.Τ.-- 
κ ἐξζει: ἃ ἰδογουρῆϊν ΗἩεδτγαῖς ἰάθα 
ὙνὨϊοὮ οσσυτβ ϑενεγαὶ πηεβ ἴῃ {πε ΟΟΤ', 
ς[. ἴοτ ἴῃε ““ ογγίηρ οὔι " οὗὨἨ ἱπαηϊπιαῖας 
Καίηρδ, 6εη. ἱν. το; ]οὉ χχίν. 12; Ρβ. 
Ιχχχῖν. 2; Ῥίον. νἱϊ. ἵ, 1,8Δπ}. ἴϊ. 18; 
Ηδῦ. ἰϊ, χτ.--αἷ βοαὶ: οπἷγν πεῖε ἴῃ 
ΝΙΤ., ο΄. Ἐχοά, χὶ. 23.--ε:ἰς τὰ ὦτα 
κνυρίον σαβαώθ: αᾳυοιεὰ ἴτοτη [β8ᾶ. 
ν. 9; οε οὗ δε πδην τηλτῖβ ἰη τΠϊ8 βεο- 
τίοη, νν. 1-δ, ννῃϊςἢ βυσρεδι [Πδὲ ἰὲ ἀϊά ποῖ 
οτἰ ίπδιν θείοης ἴο ἴ(ἢε Ν.Τ.; ἰξ ἰδ οεῖ- 
τΑίη!γ εχιγαοσγάϊηδγυ (παι (Πα υδ08] ϑερίυ- 

τως εν ἈΑΚΙ.Ξ2, οὐγεδ. δημεραις Α. 

δρίπι τεπάεηρ, Κύριος παντοκράτωρ ος 
ὁ Κύριος τῶν ἕράμων, 8 ποῖ υδοὰ Βεῖε; 
1βουρῇ ἰτ 8 ἴσας σαβαώθ ἰ5 δοπηεξίπχεβ 
τιδηβἰἰτεγαῖεά, ἰξ ἴδ πενοσίμεῖεββ Ἔχοερ- 
Ὀοηδὶ. ““7αὮννε ϑαθδοῖ " ννᾶβ ἴδε δη- 
οἰεηῖ Ιβγϑϑλ!ς παπὶα οὗ [εβοναμβ 85 τνᾶγ- 
ξοὰ. 

γεῖ. 5. ἐτρνφήσατε: ἅπ. λεγ. ἰπ 
ΝΤ.; τ ὀοκενα ἰῃ ϑίτ, χίν. 4 ἴος ἰδς 

Ηεῦτεν ἢ νὩΐΟΣ τλεᾶπβ “το τανε," 
ξο!]οννεὰ ὉῪ ἢ 1υϊμες ἰγαπείδίεβ : [τς 
Βαδε ψοδίρείεδεῖ, “Ὑε μανε ᾿νε νν αὶ] ᾿ ; 
Ῥυϊ τ1πε Οἀετμηδπ ννογά “ βοϊννγείρεη "᾿ 80 
ΘΧΔΟ ΪΎ ἀαϑοσίρεβ ἰἢς Οτεεῖς (παῖ οπα 
Ψοηάδιβ ΨὮΥ δς ἀϊά ποῖ δάορι ἰζ; (δες 
ἙἘπρ β “ἴο τανε" σοσηθβ πρασγεβί [ὁ ἰϊ, 
δηὰ (Π|8 ἰ8 ἰδε ΚΕΝ. τεπάετγίπρ οὗ ἴῃς 
νοτά ἱπ τς 5ῖγ. ραββαρε ταίειτά ἴο. 
τρυφᾶν νἱτἢ [18 οοπηρουπάβ ἰβ υϑϑοὰ ἴῃ ἃ 

88 ΜΕ 248 ἰῃ ἃ ὑδά βεῆβε; ἴοσ ἴῃς 
ὈΣΠΊΟΙ 866 5. χχχνΐϊ. 4, 11; [βᾶ. ἷν. 2, 
Ιχνὶ. τα; Νεῆ. ἰχ. 25.--ἐπὶ τῆς γῆε: 
ἴδε οοηίγαβὲ ἴδ δεΐννεεη {πεῖς Θη]ουτηθηΐϊ 
οὗ τς ρσοοά τπΐπρβ οὗ τῆς εατῖῃ δηὰ ννμδὲ 
τθεὶς ἰοῦ ἰβ ἴο δε Βεγεδῆεγ; οὐ [Κα 
χνί. 25, “ Κεπλεηθεσ ἴδδὶ ἰδοὺ ἴῃ ἢν 
1Πεὔπιε τεςείνεάβε τν σοοὰ τπίηρβ, ἀπὰ 
1μΑΖαταβ ἴῃ {{κὸ πιά ππεσ εν] (Πίηρδ; Ὀυϊ 
πον δα ἰβ οοπμογίεδ, πὰ δου δεῖ ἱπ 
Δησυίξῃ ", --σπαταλήσατε: οΟηΐν 
οἰβενῆετε ἰπ ΝΙΤ. ἰπ σ Τίπι.. ν. 6; κὶ 
Οὐουζβ ἴῃ ΕΖεῖς. χνὶ. 49 οὗ ἴῃς ννοπιεῃ οὗ 
7εγυβδίετθ Ψμο ἀγα οοτηρατγεά ἴο ἴποβε οὗ 
ϑοάοχῃ ; 86ὲ6 Αἰβδο ϑίῖσ. χχὶ. 15; ἴῃε Ἷοπὶ- 
τη κατασπ. οὐουτβ ἰῃ Αἴ. νἱ. 4; 
Ὅν. Χχίχ. 21; ποίϊμες τῆς νογά {861} 

ποσ ἰΐβ σοτῃηρουῃά 18 υδεὰ ἴπ ἃ βοοά βεῆβε, 
εχργαββίης 88 ἰξ ἀοεβ ἴῃς ᾿ἰνίπρ οὗ ἃ [ἴδ 
οὗ νναπίοῃ βοϊ[ἰπἀυϊξεηςε.--ἐθρέψατε 
τὰς καρδίας ὑμῶν: (ἢΐβ υξε οὗ καρ- 
δία 58 τΒοτουῆν Ηεῦταϊς, "5. δείηρ 
υϑεά ἴῃ ἃ νεσὺ ννἱάε βεπεα ἰη Ἡεῦγεν, 
ς΄. Ῥβθ. εἶν. 15, “..... ἀπά ῃσγελά 

ΦὙΒΙβ ἰβ ποῖ δὲέδίῥέεαϊ Ἡεῦτγεν, ψμὶοβ νου δε ΩΣΤΓῚ (188. ἰχνὶ. 11), οσ 

᾿ὐύλον (Νε δ. ἰχ. 25); ΧὩ οὐουτβ ἴῃ (6 Ταγρυπιδ, Ὀυϊ τηδδῃβ ἵμεγε “τὸ βῃουϊ 

οσ Ἰογ᾽". 
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τος. 1.6 6. κατεδικάσατε,! ἐφονεύσατε τὸν δίκαιον 3. οὐκ ᾿ἀντιτάσσεται 

α ὑαξεχει. ὑμῖν. 
19; Ηεδ. 
χ, 46. 

ν ᾿ 
ἐΐ. 19. 

νι Μεῖιι. 
χχὶ. 33. 

χ 5. νῖ. 19. 

1 Αἀᾶ εἰ Κ΄. 

᾿ Κυρίου. 

3 δικαιον. Η. 

δας βιγεηριμεπεῖῃ τρδπ 8 Πεᾶγι" ὸν 
ΨΨὨϊςἢ ἄοεβ ποὶ ἀϊἔῖεσ ἔγοτη Ὁ ἰπ τηεδη- 
ἰηρ), τ΄. ]υά. χίχ. 5.---ὸδνν ἡμέρᾳ σφα- 
ἢ « : ἴῃετε ἰδ ϑογμειἰπρ εχίγεσμεῖν βίρτιὶ- 

ἤει ἰῃ (8 φυοιδιίοη ἴτου ες. χίι. 3, 
Ῥεοδυδε Ϊογεσηδἢ υὑδε8 1τῃϊ8 εχρτεββίοη 
(Ἴ Ὁ) δὲ ἴμε ἄγ οἵ )υάρτπεηξ ; 
ἘΝ ΝΠ δυῖ (Π᾽8 ῥτορδεῖ δά αἷδὸ 
οὐἰπεὰά ἃ πενν νοι ἃ ἴοσ αεπρηπᾶ, συὲς., 
“(εδαγάζλῃ " τὸ “τῆς νδ]]εγ οἵ βἰδυρῃ- 
τεσ" (]6ς. νἱῖ, 32. χίχ. 6). Τδεβε Ἴχρίεβ- 
εἰοῃδβ---" λυ οὗ βδυρῃιεν" δηὰ “νδὶ] 
οὗ εἰδυρδίετ " --- μΒείΐοπρ ἴο ετγεπιία 
ποι, χνὶ. τ ηαυοῖεβ ἴδε εχργεβδίοη καὶ 
πὸ ἡμέρας καιροῦ σφαγῆ4), ἀπά ἰπ υϑίηρ 

δε ννοτβ “ ἄδυ οὗ δίαυρῃιεν᾽" ἴῃς νντίτες 
οἴ ους Ἐρίπεε ἰ5 ἀπἀουδιίοά!ν ρὶνὶπρ ἴετη 
τε πιεδηΐϊηρ ἴπαὶ ἴμεν Παά οτὶ ρίπα!γ ; 
τις αὶ δείοτε δ ΡῬιοῦδυϊΪν πηεᾶηβ 
τδδὲ τε8ε Ἰἰυχυτίοιιβ ᾿νε νν}}] τενεὶ- 
Ἰίης ἰπ βεϊἰπάυϊρεπος οα πὰ νεῖν δ 
οὗ [ϑεπιεαε Γ΄. οὐυὐ 1,οτά᾽δ νοτάβ ἰπ 
{κε χνίϊ, 27 Η., “ὙΉΟΥ δῖς, ἔπε ἀγαηκ 
«ον δἂπὰ ἴδε ἤοοά ολπις δπὰ ἀεοϊτογεά 
{πεπὶ αἱ... δῆεγ τ8ε βᾶπιεὲ πιᾶπηεῦ 
884}} 1 δε ἰῃ τπε ἄδυ πὶ τπε 8οη οὗ 
τηᾶῃ ἰδ τενεαὶςά ", ἼΠε ἴεηβε ἐθρέψατε 
ἰδ ἴῃ δοοογάδηος νἱ Ἡδῦγενν ὑβαρε οἵ 
τεραγάϊηρ ἃ {πίηρ ἰπ ἴῃς ἔυσΐυτε 88 πανὶπς 
αἰγεδάγ ἰδκεη ρῖἷδοε; ἰΐ ἰ8 ΒΟ ἱπ τπς 
Ρτορδειὶς βίυ]6. 

ετ. 6. κατεδικάσατε, ἐφονεύ- 
σατε τὸν δίκαιον: [πία εχρτοδβαδ 
ψῆδὶ πιυδὶ οὔεη δανε ἰᾶκεη ρίαςε; ἴῃ 6 
Ῥιορδεῖίο:δι ϑοοκβ οἥξῃ τσεῖεσ ἰὸ [ἰκ6 
τοίηρδ; ἴδετε [8 ΠΟ γεδβοη ίοσ τεραγάϊηρσ 
τοῖβ δ δοηθ βρεοίῆος Ἵοδδεὲ οἵ ἰἸυάϊςοϊδὶ 
τουτᾶετ. (ΟἿ. Απι. ἰἱ. 6, 7, ν. 12; ΝΝ δά. ἰὶ. 

το. Τῆς δητπεβὶβ δεΐνεεη [ἢς ΟὟῪΦ 

(" τἰρβίεουβ ̓) ἀπὰ δ᾽ (“ υἰοκοᾷ Ἢ ἰδ 
ἃ Τοοπχηοηρίδος ἴῃ ἊΝ τῆςοϊοΡΥ.--- 
οὐκ ἀντιτάσσεται ὑμῖν : ιὃς 
δἰδϊεηηεηι οἵ ίαςϊ πεῖς, ἰηϑίεδά οὗ [πὰ 
ἰηιοιτοζαῖϊνε 88 γεδὰ Ὁγ βοπια δυϊπογίεςβ, 
8 τῶοτε παῖυγαϊὶ, δῃὰ πόσα ἰῇ δοοοζγάδπος 
νὴ ἴδ ῥτορπειῖςαὶ βῖν]ε ννδῖς ἢ ἰ8 80 
οδαγαςίεγίβεὶς οὔ τηϊ8 ννῃοΐε ραβεᾶρθ. Τῆΐδ 
Ρίσςτυτε οὗ ρμαιΐεπι δουΐεβοεηος ἱπ 1}]- 
ἐτεδίπηεπιὶ ἰβ γε! ἃ νεεῪ νἱνί ἁ τους, ἔοτ 
1 ϑοννβ, ὁυ ἴδε οπὔεὲ παπᾶ, ἴ(πλιὶ τῃς 

1. "Μακροθυμήσατε οὖν," ἀδελφοί, ἕως τῆς "παρουσίας τοῦ 
ἰδοὺ ὁ " γεωργὸς " ἐκδέχεται τὸν τίμιον καρπὸν τῆς γῆς 

Ξυμιν; ΗΚ. 40 π|. ουν ς. 

ἀονπ-ἰτοάδεη τελ!ἰδοὰ τε δΙΠΠΠν οὗ 
τεβίδίαπος ; ου ἴδε οἴβες, ἰμδὲ μεῖς πορεβθ 
Μετα ςεπίγοά οη ἴδε της ἴο οοπγε. 
νὰ ἰδὲ ψνβοῖε οἵ τῃϊ8 βεςιίοη εὖ 

ἴῃς νογάβ ἴῃ Τὰς βγεέ δοοὶ οὗ Οἰφεπέ, 
τολίον ἰς εαἰϊφὰ Τὴ Τείανενέ ΟΓ οἱ 
1τονὰ εσως ΟἈγὶσί, 12 : “ ΤὮς Βδγνεβὶ ἰς 
ςοπλα, παι ἴῃς ρΌ εν τῆλ δε τεαροὰ δπὰ 
τδε Ἰυάρε ἀρρεᾶσ βυάδάεηϊν δπὰ οοπέους 
τῆεπὶ ἢ τεὶς ννοσίωβ "", 

γν. γεῖι. Ὑδε βεειίου 7-11 ἰδ ἃ ΟἸτίδ- 
δη δάλριδιίοη οὗ ἰδε εαγμετ [ εὐνίβἢ οοῦ- 
οερίίοη οὗ {πε Μεβδίαπὶς Εσδ; ἰπ ρίδος 
οἵ αἱ ἐσχάται ἡμέραι ἴμετε [56 ἡ παρουσία 
τοῦ Κυρίον, ἴῃς οης ἃ Βρεοβολιν [ἐνν- 
ἴ88, {με οἴδες ἃ βρεοϊβοδιὶγ ΟΒγίβάδη εχ- 
Ῥγεββίοῃ ; ἴδε ἵψῸ Ἴχρεεδβδβιοῶθ, τνίο ἢ τὲ- 
Ρτιεϑεηῖ, 85 ἰξ ψεσε, ἴἢς 1ε8 οἵ ]εννδἢ 
δηὰ Ομεβδη Ἐξομδιοίοσυ τεβρεςενεϊυ, 
ἅτε βυδῆοίεπε ἴο βῃον ἴῃς ἀϊβεταηοςε οὗ 
ϑέημ τερλτάϊπρ ἴμεθε ἵνῸ ϑεοιίομβ. [1 
8 οπμαγαςιεγίδιις οὐ οπς ἴγρε οὗ ἂἃρο- 
οαἰγρᾶς [ἰτεταῖυτε (δαὶ ἴα σεηιγαὶ ἄσυτα 
οὗ ἰδς Μεδίδαῃ ἴδ ποῖ πιεπείοηδά, ψὮ]] 6 
ΔΏΟΙΠοΥ ἴγρε ἰαγβ ρτεδϊ Ἐπιρῃδβίς οὐ ἴδς 
Μεεείδηὶς Ῥεγβοπδι εν, νν. 1-6 σεριεβεηῖ 
ἴῃς ἕοστηεν οὗ ἴπεβε ; ἴδαι ἰξ οοπιδίῃβ πὸ 
ἴσᾶος οἵ ΟἸγίβιίδη ἰηὶ ἰδίου ἰβ δε 
τάοσα γειῃδγκδῦὶε ἱπ ἴπδὲ τὶ ἰδ αἰ ἰ8ε ἃ Ὁ ἃ 
7εν 8ῃ- ΟὨγβιίδη υτίτεν ἀπά ἰς ἱποοτροε- 
αἰεὰ ἴῃ ΟΠσίβείδη ᾿ἰἸεγαίυσε. Τῆς ἔλοῖ ἰς 
δὐάιείοπαὶ ενίάεπος ἰη ἕδνους οὗ ἰΐ8 θεὶπρ 
ἃ ᾳυοίδιίοη,--οὴς οὗ δενεῖδὶ ψ Ὡς οὐζ 
Ἐρίδεῖε οοηιδίπβ. [ἰ ἰβ ςτιβειδηἰδεά ὈῪ 
πε δάάιτίοη τὸ ἰξ οὗ νν. 7.11, ψδιςς, 
τπουρῇ ἰηιετδρεγεεὰ υἱτ Οὐ Τ. τεπιϊηὶθ- 
οδῆςεβ, ἰδ Ββρεοϊβολ!γ ΟὨἩγίβϑῦδαη Α 
Ββί πιίϊας οὨ τίει πἰϑίηρ οὗ [εὐνῖϑἢ πιδιογίδὶ 
ΌγΥ δἀάϊηρ το ἰξ ἰδ ἑουπά, ᾿δουφῇ οὐ ἃ 
Ἀμὴν ἔπραῖμε βοδῖθ, ἰῇ Βεν παν 20, 
᾿Αμήν ἔρχον κύριε Ἰησοῦ, »»Ὡϊςοἢ ἴοττηβ ἃ 
τεβροῦβς ἴο ἴῃε ργεςδάϊηρ ναί, ἕξχομαι 
ταχύ. Ὁτ. 5. δ] Ἰετ- ϑζίηεβδυ (1 Ἐπογεί. 
Βνίἐ., ατὶ. ““ ΜΙιάγαβῃ ") ἀϊδβοονεσεά ἴδαι 
τῆε Ηδεῦτεν Ἵοαυϊναϊεηι οὗ ἴδς Ψνογὰβ ᾿Αμήν 

ἔρχον (-- Ὁ Ὧ Ὁ) ἰπάϊςαιοά δςτοβ- 

σαν ἃ ιμίανε Ἀγπηη, Ψ ὨϊοὮ 81}}} ἂρ- 
Ρεᾶγβ ἰῃ 11 πε }ενν δ ργαγετ θοοΐκβ, απὰ 
15. κποννῃ ἴτοπὶ 118 ἱπρ' ννογάβ 885 ᾽Ὲπ 
Κεϊοΐεην (“" ὙΠετε ἰ8 ποτε {κε ουγ αοά"; 
8ες ϑίηρετι᾽β ΤὰἭ Αμίλογίσεὰ Παὶΐγ Ῥναγον 
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᾽ μακροθυμῶν ἐπ᾽ αὐτῷ ' ἕως 3 λάβῃ δ᾽ πρόϊμον' καὶ ὄψιμονιδν Βίε. ανϑ. 

8. μακροθυμήσατε καὶ ὑμεῖς, "στηρίξατε τὰς καρδίας ὑμῶν, ὅτι ἡ σῇ ασ, 

" παρουσία τοῦ Κυρίου ἤγγικεν. 9. μὴ στενάζετε, ἀδελφοί,7 κατ᾽ : ἔφα τὰ 
τᾷ; 
Χχῖχ. 23: 

]ετ. ν. 24; 1οεἱ ἰΐ, 23; Ζεςῆ. χ. 1. Ὁ Ηεδ. χ. 25; : Ρεῖ. ἱν. 7; διγΠεβδ. ἱΐ. 16, 1}. 13. 
{΄. Ἀοχ. χἰιὶ. σσ. 

λαντον ΚΙ, οὐτε8., ΤῊ]. ; οπι. Να]ρ., Ασπι. 

3 Αἀά αν δ ΡΏ, 13, τες. ; δἀὰ ον οὐδ. 

8. Αἀὰ νετον ΑΚΙ,Ρ, ουτεβ., Ρεβῇ., τες. ; δάά καρπὸν δὲ" (καρπὸν τον δ), Οορι. 
Ἄπρωϊμον Β᾽ΚΙ,, οὐτεδ. 5 Αἀὰ πυςίυπὶ 7). 5 Αἀὰ ουν ΝΙ,, ο. 
ἼΑἀά μον ΑΞ, 13, Ροῃ Ροβῖ ; αλληλων ΝΙ,, ϑγιτ., ΤῊ]., Οες., ΤΊ. ; οπι. Κ, 15, τό. 

Βοοΐ, Ρ. 167). ΤῊ Ϊ8 Ὦγτηη ςοπβίβίβ οἵ ἄνα 
νεῖβεβ οὗ ἔουγ [1πη68 δος ; (δε ἤτβὲ νογά 
οἵ εδοῦ [πὸ ἰῃ ἴπε ἤγβὲ νεῦβα θερὶηβ ἢ 

2, οὗ ἐπε βεςοηὰ νεῦβὲ νυ 3, οὗ ἴδε 

εὐἰγά νυ 5, οὔτῆς ἔουτίἢ ἢ Ἢ, ἀπά οὗ 
τῆς ΙΝ νυν ἢ δ» τῦυϑ πλαικίηρ ἃ ἰουτ-ξο]ά 

τερεϊοη οὗ ἴπε ἴοσηγυϊα Δ Ἃ [Χ] 

(- “᾿Απιεπ, Οοπιε "). Ταὶβ ἔοστηα 8 
ἴδε βἤογι πὸ οἵ τἢ6 Ὦγτηη τεζεγγεὰ ἴὸ 
δηὰ “ἰ8. δοίυ ιν τυγιτίδη ἰηβίεδὰ οἵ {πε 
Βγτλη ἰπ [πε ρίαοε ψνβεγε ἰξ 18 ἴο θεὲ υβεὰ 
δἴτεγ (ες Αἀάιτίοπδὶ ϑεγνίος ἴοσ [με Νὲνν 
Υεᾶλσ, ἀπά δραὶπ ἰονναγάβ ἴῃς ςοποϊυβίομ 
οὗ ἴῃς δάάϊτίοπδὶ βεγνίοα ἕο ἔπε εἰρῃιῃ 
λυ οἵ ϑοίεπιη Αββειηῦ νυ .. ., 8[ πε 
επά οὔτε Εεδϑβὶ οἵ Τθεγηδοῖεβ ᾿" (Ταγίοσ, 
Τε Τεαρλίηρ οΓ ἐλε Τισεῖνε ΑῤοΞίϊες, 
ῬΡ. γ8 Π΄, ἀπά βεε Βοχ ἱπ Ολιηγεὰ απά 
ϑγπαρορια, ᾿ἰϊ., ῬΡ. 41 Π.). ΤὩςε ἰογσωυα 
“Απεη Βο᾽ δεϊοηγεά ἴἰο [εν δὲ Εδ- 
Ἄοδδίοίορυ, δηᾶ ροββίδίυ τοοῖ [18 ογίρίῃ 

ἔἴτοτα ἴδε ρῆσαβε δ ΓῚ Ὁ ΣἽ» (-Ξ “Τῇε 
ἂδρε ἴο οοπλε,᾽" ἃ σοτηηοη Ἐχργεβδίοη ἴοσ 
τῃε Μεββίδηϊς Ετγα); [τ 18 οἰγιβιϊδηιβεὰ 
ὉΥ ἴδε [εν βῃ-ΟὨτιβαπ υυτίτεγ ἴῃ πε 
Αροσδίγρεβε ὃῪ ἴδε δάάϊιίοη οἵ κύριε 
Ἰησοῦ, Ἰυβῖ 245 ἰπ ἴῃς ραββᾶρε δείογε ὑ8 
τδε βεοοπά, οὈνϊουϑν ΟΠ γί βία, βεςιϊίοῃ 
νν. 7.11, ἰ8 λἀάεά οἡ ἴο {πε ἰογηλεσ, φυϊῖα 
88 ΟὈνίου 5} Υ [εὐνΐ8},, ἰπ οσάεσ ἴο πγαᾶῖκε πε 
ψΠοε ΟΠ τί βεδη. 

νεῖν. 7. Μακροθυμήσατε οὖν: 
πε νεῖ, ἃ8 ννε]] 88 (ἢ δάὐεςϊίνε, ἰ8 ἀυδεὰ 
Ῥοΐδ οὗ ἀοά δηὰ πιδῃ, 4.6ρ., ἔοχῃ. ἱἱ. 4; 
2 Οος. νἱ. 6; ἐϊ ἐχργεββεβ ἴῆε διτυάε οὗ 
τηϊηά ψ ΐοΒ [8 οοηΐεηϊ ἴο νναῖϊ ; ψῆεη 
υδεὰ οὗ αοά ἴξ τεΐεγβ ἴο Ηἰ8 ἰΙοῃρ- βυ βεγπρ 
τονγασὰβ πιεῃ (ε.ρ., ϑϊγ. χνυἱὶ, χα); ἰτ 8 
Ῥοββίδῖς τπδὶ ἵπ ἴῃς ργεβεπῖ οοπηθοῦοη 
1018. 18. αἰδο ἱπιυρίἰεὰ ἴῃ νῖενν οὗ νεσ. 9.-- 
Ῥεσπαρβ οὖν ννᾶβ δἀἀεά ἰῃ οτγάεσγ ἴο Ἰοίῃ 
τ οὐ ἴο τῆε ρῥτγεοράϊπρ βεοιίοῃ; ἰδ 18 
οπιεά ὃν με ΟΙ, Μϑ. ς.--ξως τῆς 
παρουσίας τοῦ Κυρίον: ξ5εε ᾶῦονε, 
ἱπισγοάυοίοτΥ ψνογάβ ἴο τἢϊ18 βεςοη. Πα- 

νσία ἄοεβ ποῖ οσουγ ἴῃ ἴῃς ϑεριυδρίηϊ, 
δείης (ἷ τοῦ Κυρίον) δρεςϊ βοΑ}}ν 
Ομτιβείδη ; Ὀυϊ νυν τοῦ Θεοῦ, ἰπϑιεδά οὗ 
τοῦ Κυρίον, ἰξ οσουτΒ ἰπ Τερί. 97 ἐδ 
Τιείυς, Ῥαϊτίατειε, 7.4, χχίϊ. 2, ἕως 
παρουσίας τοῦ Θεοῦ τῆς δικαιοσύνης 
(πε ννοτάβ ἅτε οπχτιεά ἴῃ ἴπ6 Αττηεπίδῃ 
Μετγϑίοπ).---ὁ γεωργόᾳ: Οἵ. 5ἰγ. νὶ, χ8; 
Τεςί. οΓ ἐλε Τιοεῖυς Ῥαίτίαγοὶς, ἰδ ςὮ. 
ν.3δ-- καρπόν: υδεὰ ἱπ ἴπε βεπηβὲ οὗ 
“φρχοάυος οἵ τῃς 5801] ,-τέξως λάβῃ: 
τε οοπίοχὶ βῆονβ ἴμαὶ {πε βυδ)εςϊ πγιϑὲ 
ῬῈ “6 φαγι,᾽" ποῖ “«ἂὃς ἔπιϊι,᾽" ἰοσ τῇς 
δἰπιρὶς γεάβου τμδΐ ἴῃς ἔγυϊ ἰδ ποῖ ἴῃ 
εχίβίεπος ἤδη (πα “ ἔοστηεσ" σαὶπϑ ἀ6β8- 
οεπά; [ες ρτεδαὶ ἱπιροτίδηος οἵ ἴδε 

“ἐἕρστηοσ ̓" τδίῃβ (οδεὰ δοῖ8 ΣΤ δηὰ 

ΤΥ) νναβ τῆαῖ ἴδεν πιοϊβιεπεά ἴδε 
δεῖ (σοπιπιεηοίπρ ἀδους τπς πιοηῖδ οὗ 
Οοἰοδει) αἴϊτες ἰς πδλὰ δεεπ μαγάεπεὰ ὈγῪ 
16 διαζίπρ βυπηπιες βυπ, δηὰ ἰμὰ8 εη- 
ΔὈΪεά ἰτ το τεοεῖνα ἴῃς βεεᾶ; νἱουΐ ἐδα 
“εἤοστῃοσ ᾽ γσδὶπβ ἴο τηοϊβίεῃ ἴῃς βασί οης 
ταῖς 88 με] δον βεεὰ οἡ γσοςκβ Τα 
δυδ)εςι πιρμξ ροββίθ!γυ δε “ἴδε Βυβραπά- 
τοδῃ " 28 δα πιδᾶὺ ὃς βαϊά ἴῃ ἃ οεγίδίῃ 
86π86 ἴο τεοεῖνα ἴῃς ταΐη, θυϊ ἴπε πηοβδὲ 
οὐνίουιβ 5βυδήεοι, ἀηὰ τμᾶὶ ὑροη ννΒὶς ἢ 
ἴδε πιεληίηρ οὗ δε νεῦβε πιοβῖ πδίυγαὶ 
ἀερεηάβ, ἰβ ἴῃς ελγ.---πρόϊΐμον κα 
ὄψιμον: (ΓΛ, Ῥευϊς, χὶ. 14, ἀπά οἴϊεη, 

". 

οὐχὶ τ ξρς τὰς καρδί- 

ας: ἃ Ηεῦτεν ἰάϊοπι, ; ἴῃ 
τε ΟὟ. πιοβιῖν οἵ ἐπε βμάτο, τὰς 
Ῥοάγ ννἱἢ [οοά.-- παρονσία τοῦ 
Κυρίον ἤγγικεν: δεε αὔονε; οὗ 
Μαῖι, ᾿ἰϊ. 2; υκςε χχὶ. 28; ΡΠ. ἱν. 6; 
σι Ῥεῖ ἵν. 7; σ Οοσ. χν. 52; 1: Τεββ. ἱν. 
1511 ]οδη ἱ. 18. 

Ννεσ.9. μὴ στενάζετε: “Α βἴτεηρ- 
τπεπεά εχργεβδίοη ἴοσ μὴ καταλαλεῖτε 
ἷν. τ᾽ (ΟΑττ); ἴξ τείεγβ ἴὸ ἴδε ἰηνγαγὰᾶ 
(δε πς οὗ στυᾶρε ἀραϊπϑὲ δποίμεσ. ὙΠα 
νοτά βῆονΒ ἵπδὶ ἰξ 18 ποῖ οηἱυ ἴῃς τσὶ ρῃ- 
τεουβ ὑνῆο ἂτὲ δἀγεββεὰ ἴῃ 1818 ϑεςοηῃ.--- 
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“φ Ἐπάν, ἀλλήλων ἵνα μὴ κριθῆτε] - ἰδοὺ ὁ " κριτὴς πρὸ τῶν “θυρῶν ἕστηκεν. 
φ,. τ Ῥεῖ. το. " ὑπόδειγμα ὁ λάβετε, ἀδελφοί, τῆς κακοπαθείας ᾿ καὶ τῆς 
ἘπΑλνα ε μακροθυμίας ὃ τοὺς ὅ πὶ , οἱ " ἐλάλησαν ἐνῦ τῷ 10 ὀνόματι 
χχίν. 35: Κυρίου. 11, ἰδοὺ 'ἱμακαρίζομεν τοὺς "ὑπομείναν- 
Μαιῖκ χε. 
5: “(1 τας }5.. τὴν ὑπομονὴν ᾿᾿Ιὼβ ἠκούσατε, καὶ τὸ τέλος 12 Κυρίου εἴδετε,1" 
ἐ]ομα αἱ ὅτι "πολύσπλαγχνόςδ ἐστιν ὁ Κύριος καὶ "οἷκ- 

15; ες 
ἵν τας δ τίρμων" 12. Πρὸ πάντων δέ,17 ἀδελφοί " μου,.18 μὴ ὀμνύετε, μήτε 
Ῥεῖ. ἱ:.6. 

ἐ ζοἱ. ἱ. τι. 
εΜειι. ν. 

12. 
Β΄Ρει. ἱ. 2. 
1]οὉ ἱ. 21,22, ἰϊ. το. 
: 34.37; ε΄. Μαϊ. Ηἱ. 5: 

᾿ κατακριθητε 3 

Ηεδ. νἱ. τ6. 

3 ]Ἰαπυάδπὶ 7. 

μαὶ ὦ. Ὅκα. χἰίϊ. 12. ὅες Μεῖι. ν. το. 
τῷ--τῷ Ῥα. οἰ. 8, οχί. 4; “. Νπ). χὶν. 18. 

τὸν οὐρανὸν μήτε τὴν γῆν μήτε ἄλλον τινὰ ὅρκον - ἥτω δὲ 19 ὑμῶν τὸ 

κ Μεαῖιὶ. χ. 2:2; (οἱ. ἱ. εἰ. 
Ὁ [μυΚε νἱ. 36. ο--ο Μειι. 

58ιδὲ 7. «Αἀὰ δε ἢ 
δλαβετε. .. και τῆς μακροθυμιας εχετε (ἰεςἴἰο εχ ἀυαῦυβ οοπξιδβα) “2; οαι. 

λαβετε Α, 13, Αεἰἢ. 

4 Αἀὰ μον ΝἾΚΙ,, 13, τες. 

4 Αἀὰ ἔχετε ΝΑ, 13, Αεῖδ. 

19 Οατω δὲ, ΟἾγγε. 

Τκακοπαθιας ΒΊΡ, ΝΗ; καλοκαγαθιας δῇ. 

90 πὶ. εν ΑΚΙ. 3, οὐτεδ. 

Δ Ργ, τον 

18 υπομενοντας ΚΙ, Ἅ, οὐγεβ., (ορῖ., Αται., Αεἰδ., ΤῊ]. Οες., τες. 

15 ξλφος 27, 20. λ4 μδετε ΑΒ᾽ΓΡ, ουγεδβ. 16 πολνενσπλαγχνος οὐτ8δ., ΤῊ. 

16 Οῃ). ο Κνριος ΚΙ,, οὐτδ. ; οπι. ο Β, ΥΉπιε, ΥΥ εἰββ. 

1 ουν "" : οπι. Κ, οὐτεδ. 

19 ΑἀΔὰ ο λογος δὰ", 8, Οορῖ,, Αεἰδ. 

ὁ κριτὴς πρὸ τῶν θυρῶν ἔστη- 
κεν: ΟΥ. εν. {{- 2ο. Ἐογ τδε ἰάεδ οὗ 
τδε ]υἄρε δἰδηάϊησ αἱ τἰῆε ἄοοτ βες Μαῖϊ. 
χχίν. 33, .. . γινώσκετε ὅτι ἐγγύς ἐστιν 
ἐπὶ θύραις, χχν. το ἢ. (1με ρατδὉ]ς οὗ ἴῃ 
Τεη ΜΝ γξῖπθ). [Ι͂ἢ 118 οτγρίη τς ἰάεα 
ἰδ δητίίᾳυς; οὐ ἴδε {οἸ]ονηηρ ἔγτοσι τὰς 
Μίβῃπα (4. ἵν. 16): “ὙΠὶ8 ννοτά ἴ8. δ8 
ἱ{1ὶ νεῖς ἃ νεδεδυϊε ἴο ἴδ6 ἔαϊυτε ψοτὶὰ; 
Ῥτῖερασε {πγ586 1 ἐπ τε νεβείθυϊςε, τπδὶ τπου 
τηλγεβὶ εηῖε ἴπε γεςερθοη-τοοτῃ " ; (Βὲ8 
βαυϊηρ ἰβ οης οὗ [δοοῦ οἱ Κοτβ[δ᾽ 8 ὑνῇο 
1νεᾶ ἴῃ ἴῃς βεοοηά οεπίυγυ Α.}.--ἄσ τη- 
κεν: ἴοσ ἴδε ἴδεηβε 8βεὲ ἄῦονα. 

ψγες. το. ὑπόδειγμα: ΟΠ 58ι-. χὶὶν. 
16 δηὰ δἊβρεοίδι!]ν ]οΐπ χίϊὶ. 1:5, ὑπόδ. 
ἔδωκα ὑμῖν. .. οἵ οὖς [οτὰ.--τῆς 
κακοπαθείας : ἅπ. λεγ. 'π Ν.Τ. ο΄. 4 
Μδαςος. ἰχ. 8. 1ἰ πιεᾶπβ “ επάυγδηςε ᾿" τδῖῃεσγ 
ἴδδη τπε ἘΕΝ. ““δυδετίηρ "; 1{Π1|8. ροεβ 
Ῥείίες ψ ἢ ίας, “ Ραϊίεηςς᾽᾽, 
ὙΒε τεπάεσίηρ “ ἐπάυγαποε" δ45 βυρροτὶ 
τοῦ (Ὡς ραργτί, βεεὲ θεἰεασηδπη, δίδω 
Βὲδεϊςί., ῬΡ. οὲ [---ὃν τῷ ὀνόματι: 
ΔΙ δουρἢ τΠ18 υδε οὗ ἴδ ρῆτγαξε ἰ8 ρδαγαὶ- 
εἰοὰ Ὁγ 18 υϑὲ ἰῃ {δε ραρυτί (βεε [εῖββ- 
τηληῃ, Βἰδεϊςξ., ῬΡ. 143-5: Νεμό Βὲδεϊςἐ,, 
ῬΡ. 25, 26), ἴξ ἰΒ πιογα ργοῦδοϊε ἱπαῖ ἰπ τ 18 
οϑδβε ἰδ Τοπιεδ {πγουρῃ ἴμε ϑερίυδρίηι 

ἔτοπι ἴῃς Ηεῦτενν ὩΌΪᾺ ; οἷ ἀδονε ἰΐ. 7. 

18 0 πῃ. μον Ἅ. 

γες. τσ. μακαρίζομεν: ΟΛ 4 
Μδςς. χνίϊ. 13, υδεὰ ἰῃ τείεσεηοςς ἴο 
Ῥαπίεὶ.-- Ἰώβ: 1οὉ οεςουρίεβ 4 δίρα 
ἴαος οἵ δοπουῦ ἱῃ ροδι- Ὁ Ὁ] ιοδ] [ενσιδ 
ἱκεταῖυσο, οὐ ἔϊε ρδευδερίρταρῃϊς τνοεῖς 
“ὙἼΒε Ταδβίδεηεηϊ οἵ 1οῦ ".--τὸ τέλος 
Κνρίον: ιτδε Άπδ] οἵ ᾿εβονδῆ 
ψν ἢ τεραγά (ο ]0Ὁ ; τὲ ςουἹά ποῖ τείεσ ἴο 
ΟὨἩσίδι, ίοσ ἴπε πος ράδββαρε ἰβ ἀφα]ηρ 
ψἱἢ ΟΟἿ. ἐχδιηιρίεβ.--πολύσπλαγχ- 
νος: ἅπ. λεγ. ἱπΝΙΤ.--οἰκτίρμων: 
ΟὨΪγ εἰεεννδεγε ἰῃ ΝΤ. ἱπ [υκε νι. 36; 
ς΄. 8ι:. 1, τσ δηὰ οἴςξηῃ ἱπ ἴδε ϑεριυλρίης, 

Μετ. 1 Πρὸ πάντων... .: ΤΒε 
τηοϑῖ παίυγαὶ ΨΆΥ οὗ υπἀετβιδηάϊηρ ἴπεβε 
ψοσάβ νου ὃς ἴο ἴᾶκε ἴπεπὶ πῃ οοππεο- 
τίοη ἢ δβοιπεϊπίηρ παῖ ἱπιπιεάϊδιεῖν 
Ῥιεςεάςά, Ὀυϊ 258 ἴπεγε ἰβ ποῖ ἴδε τεπιοϊεςξξ 
ςοπηεοῖίοη Ὀδείννεεπ τπΐβ νεῖθε δηᾶ (πε 
δβεοίίοη ἴπδὶ 88 βοῆς ͵υδὲ Ὀεΐοτγε, (Π8 ἰδ ἰτὰ- 
Ροεβίδ!ε Βεσε ; ἴῃς νεγβα τηυβί ὃς τεραγάε 
88 {πε επί οὗ βοπῆε ἰᾶγρεῖ ρίθοε; ἰξ 
ἰ8 ποῖ ἴπ6 ΟὨΪΥ ἱπβίδπος ἰπ ἔδιβ Εριδβεῖε οὗ 
Γ πυοίδθου ΜΒΙσΒ πδ8 Ὀδεη ἱποογρογαιεὰ, 
οηΪΐν ἴῃ {π|8 ολβε ἴδε γα ρτηθπίδλσυ οὔδι- 
Δεῖεσ 18 πῖογε ἴπδη ὑδυδ!}] ενάεπί. Τῆδι 
ἰξ ἰ8 ποῖ ἃ φυοϊδιίοη ἴτοτι ἴδε αοερεῖ, ἃ8 
ψε πον μᾶνε ἴἰ (Μδῖϊ. ν. 33-37), πιυδὲ ὃς 
οὈνίουβ, ἔος 1 ἴξ ννεσε τηϊ8, ἴξ ννου]ά 
υπαυοϑι ΠΔΌΪΥ ἀρργοχίπιδῖε ποσὰ οἰ οβεῖν 



ἴο---Ὁϑ.. 
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13. “ Κακοπαθεῖ » : σον ἰ. 
τις ἐν 3 ὑμῖν ; προσευχέσθω " εὐθυμεῖ τις ; "ψαλλέτω. 14. ἀσθενεῖ ὃ ᾳ Ῥε, 1. 15. 

τις ἐν ὑμῖν; προσκαλεσάσθω τοὺς " πρεσβυτέρους τῆς ἐκκλησίας," 9, 
τ οι. χν. 

τος. 
ν. 15: 

καὶ προσευξάσθωσαν ἐπ᾽ αὐτὸν ὅ ' ἀλείψαντες ὁ ἐλαίῳ ἐν ὀνόματι τοῦ Ἐρδναο: 
.'ἴ, 

τό. 
τ Μεχκ νὶ. 13; οὔ. κνί, τϑ. 5. Αείε χί. 39. 

λ ειᾳ νποκρισιν ΚΙΙΡΩ, οὐυγεδ., τες. (6. ΒιςρἈ.). ΞΕχΚ. 
5 Ῥγ, εἰ 2. 4 τ. τῆς ἐκκλησίας 2΄. δαντονυς ἐφ΄. 
5 Αἀά αντὸον ΑΚΙ,, ουτε8., Ττερ. 

ἴο ὑφ᾿ Οτἰεῖπαι: ΦΉΣ απ  ϑὸς ἰξ8 
6:8] βίπγϊαγὶ Ὑ ἴὸ ὉΒ' Ἀβϑαϑα 

τὐθανρία τδαῖ ἴπεγα τηυδὶ ὃς ἃ Ιλ ομαμῖΡ 
οὗ βοῆς ἱκίπὰ Ὀεΐννεεη ἴ86 ἵψο. Ρτιο- 
Αγ Ὀοϊδ ἔγαος ἐμεὶς οί ἴο ἃ βαγίῃης 
οὗ οὖς [μοτά᾽δ νν»ῃϊο Ὀεοᾶτης τηοάϊδεά 
ἴῃ ἰσαπβιμ ββίοῃ, δβδυπλὶηρ νάτγίουβ ἰογτηβ 
ΜὮ1Πε τεϊαϊηίηρ τῃς εβϑεπιίδὶ ροίηι. Απ 
ἐχδτηρὶθ οἵ ἃ εἰπκίϊας ἰείπ ἃ σδπ δε βεεὴ ὉῪ 
φοτηραγίης ἰορεῖμδες Μαῖιῖ. χ, 26; [υἱὲ 
νἱτἱ, 17 δηὰ (δε ἰουσῃ οὗ ἰε Νενν Οχγ- 
τὨγποδι8 ϑαγίηρβ : Λέγει ᾿Ιησοῦς Πᾶν τὸ 
φὴ ἔμπροσθεν τῆς ὄψεώς σον καὶ τὸ 
κεκρυμμένον ἀπὸ σοῦ ἀποκαλυφθήσεται. 

κ 

ται (ἀτεηΐε!! απὦ Ημΐυπι5 ταβίογα- 
εἰοη). [πὶ δὴν οϑϑὲ ἴῃς νεῖϑε Ὀείογε υ8 
ταυβὶ οτί ρί παι ν ἤανα Ὀδθη ργεσεάεα ὃν ἃ 
«οπίεχε ψῃϊοἢ οοηϊδιποϑά νατίουβ Ρι8 
οὗ νι ίοδ [ἰδ ννὰ8 τεψαγάθά δ8 τῆς πιοϑὶ 
δὰ ἐμαῤξεμν ου δοοουηῖΐ οὗ ἔπε ννοζάβ πρὸ 

γ.--μκὴ ὀμνύετε . . .; [πἰ8 ΨΔ8 
ἃ Ῥιοςερί επἸοίπεά ὉγΥ πιδὴν οὗ ἴῃς τλοσα 
ἄενουϊ [εἐνν8; Ῥματγίβεοβ ἀνοϊδοὰ οὐτῃβ 
88 τηυοῖ 48 ροββϑίδϊε, ([ςΣ Ἐββϑεπεβ πενεῦ 
δνοτα; ἃ ΜΟΙ φοοὰ ρῥχε- ΟὨείβείδη Ἂεχ- 
πὰ τε οὗ τε βᾶτηδ ἔτεοορε ἰβ ςοηιδΔἰποᾶ 
ἴῃ δ8ὲγ. χχίδ, 9-τσ, Ὅρκῳ μὴ ἐθίσῃς τὸ 
στόμα σου, καὶ ὀνομασίᾳ τοῦ ἁγίον μ' 
συνεθισθῇς . . . ἀγὴρ πολύορκος πλη- 
σθήσεται ἀνομίας... .--ἥτω: ΟΛ τ Οος. 
χνὶ. 22, ἴῃ 6 ΟΠΪΥ οἵποῖ οοουττοηςς οὗ τὴ 18 
ἴοττῃ ἰπ τῆς ΝΤ. 

νεῖ. 13. κακοπαθεῖ: ὅες ποίε οἢ 
ν. το; ἰδ τοΐδσβ βεσῇδρβ γταῖδες ἴο τηεηϊδί 
ΟΙ οἵ ἀϊξίσεββ, Ὡς ἀσθενεῖ τείετ5. ἴο 
δοιε βρεςίβς Ὀοάτ!γ αἰϊπιεηι. --εὐθνμεῖ: 
ΟὨΪΥ ἰουπὰ εἰβεννῆετε ἰπ Αοίβ χχνίϊ. 22, 25 
ἀπ ὥς ΝΙΥ͂.--ψαλλέτω : τοίετβ Ὀοϊἢ 
ἴο Ρίαγίηρ οἡ ἃ βιγσίηρεά ἱπβιγσαπιεηὶ (51τ. 
ἐχ. 4) δηὰ ἰο βἰηρίηρ (ΕρΡΆ. ν. 10), ἀπά 18 
8180 ὑῆς οὗ εἰηρτὶπηρ ἢ (Ὠς βρί τις (τ Οοσ. 
χῖν. 15). 

γες. 1:4. ἀσθενεῖ... . προσκα- 
λεσάσθω, εἰς. : ΟΥ 5τ. χχχνίϊ!. χ4, καὶ 
ἂρ αὐτοὶ Κυρίον δεηθήσονται, ἵνα 
ῶϑι αὐτοῖς ἀνάπαυσιν καὶ ἴασιν χάριν 

ΜΟΙ, ἵν. 

ἐμβιώσεως. [π τερατά τὸ (δε ῥγαςιίοα οὗ 
Ῥεπιϊᾶνε ΟἾ τε ΠΕ ἴῃ τς πιαῖξες οἵ 
οατίηρ ἕογ ἔδε εἰοῖς ΗἩδγηδοῖς βαυβ: “ Ενϑη 
ποσὶ ἴδε ταστηεπίβ οὗ οὖς εχίδηϊι [ἰτογᾶ- 
ἴαγα, αἰτβουγ (δαὶ ᾿ἰτεταῖυτε τνᾶθ ποῖ 
ψτιτῖεη ἢ Δ δυο ἱπιεπιίοη, ννα οδῃ 
811} τεοορτῖβε ἴἢς οατείωϊ αἰϊεπείοη ραὶὰ 
ἴο ψνοτίκβ οὗ τρέσου. Αἱ ἴδε ουϊδοῖ νγὰ 
παθεῖ ἢ ἀϊγοστίοηβ ἐνεγγννβεῦα ἴο οᾶγε 
ἴος βἰοῖς ρεορίε, ᾿ ΤΠεββ. ν. 14... .. ἴπ 
τς ῥγαγὸς οὗ τῆς Ομυτοῖ, ρῥγεβεγνοὶ ἴῃ 
ἴδε ἤγβι δρίβεϊε οὐ ΟἹεηιεηῖ, βυρρ  σδέοης 
ἅτε Θχργοβαῖυ οδεγοὰ ἴοσ ἴποθεὲ νν8ὸ ἅγε 
δἰοῖς ἰῃ ϑοὺἱἹ δὰ Ὀοάυ ι ΟἸεπι. 1ἰκ., τοὺς 

γάστησον ἀσθενεῖς ἴασαι. ... ἐξα! τοὺς 
ἀσθενοῦντας, τοὺς ὀλιγο- 
Ψψυχοῦνταε). .. . Ερίβιε οἵ Ῥοϊγοδερ, 
νἱοα; ]υδεη Μ » ἰχνίϊ,. . . . ἦ; δε 
8180 φυοίε8 [,δοιλπείυδ, δέν. [κ5ὲ., νὶ. τ: 
“Αερτοβ αύοαυς αυΐδυ8 ἀεξαετίς αὶ αἀ- 
δἰβίδῖ, ουταπάοβ ἰονεηάοθαυς βυδοίρογε 
βυπιτοδα ὨυπηδηϊιΔβ εἰ τπιᾶρτᾶς ορεζᾶ- 
εἰοηἱβ ει" (Εαῤαπείομ. .. 1. 147 ἴ, ἄγει 
Ἐπαὶἰβῃ εἀ.). ΑἝὔΠπκὸ οατα νὰ 8 οδαγαοῖες- 
ἰδεὶς οὗ πε Κδδδὶδ, ννο ἀεοίατεά ἰξ το δ 
ἃ ἅυϊν ἱπουπηδεηΐ ὕροη ὄνεσν [ενν ἴο νἱ δὶς 
δηὰ τεϊϊενε ἴδε εἰοῖς ψβεῖδες ΠΕ τνεζε 
7ενβ οὐ ἀεπεῖςς (Οὐέ,, ὅτ α, δοξαξ, 14 α); 
“(ἢς δίαδετγίηι, οἵ Παςί ἐς αβϑβοοϊδείοπα, 
τοδάς {πε πος οὗ δῖ8 ἀυγ ἃ 
βρεοὶδὶ οδἹισακίοη " (εν Ἐπεγεῖ., χὶ. 
327)).--τοὺς πρεσβντέρονς τῆς 
ἐκκλησίας: Ὀοϊῇ τῆε ννογάβ “" ργεβῦγ- 
τετβ᾽" (-- “᾿φείεβε "᾿ δὰ “" βοοεβϑὶδ " νγεσε 
ταί ονὸς ἔτοπὶ ἴῃς [|εὐνγϑ, Ὀείηρ 

ατθεκ εαυϊνα!επίβ ἔος ὩΣ ἀπά “3 Ἴ7). 
ννμΐε, μόψενες, τὰς ψοτά πρεσβύτερος 
νν8, πους ααεβιίοη, ἐπ ἴη6 ΟἸγίβιίδπ 

Ομυτοῦ ἕλκοη ονεῖ ἔσο ἴῃς ἸΣ ἱπ ἰδὲ 

1ενίδα Ομυτοῦ, ἰδ ἰ8 νεῖ] τὸ γθοδ]} (δ 5 
εχίδη δὰ υδε ννϊςἢ δἰιδομεά ἰο ἰὲ δοοογά- 
ἴῃς ἴο τὰς δνίάεπος οὗ ἴδῈ ραργτὶ. ΤὩς 
Ῥῆταβε ὃ πρεσβ τῆς κώμης οσουζδ 
ΟΠ ἃ ΡΑργτιβ δεϊοηρίηρ (0 τε τἰπις οὗ 
τῆς Ῥιοϊεπχεβ, δηὰ ἰβ εν: ἀδηεῖν δῇ οὔ οἰα! 
τς οὗἨ βοπιε κίπᾶ ; οἱ π ὕτεροι 15 
ἰουπὰ τορεῖμες ψνἱ ἱερεῖς οἵ δη ἰάοϊα- 

30" 
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Ό ο, ὴ Κυρίου.": 

Μαιι.ἰχ.2. 
ν Μεαῖι. ἰχ. 21, 22. 

ΙΑΚΩΒΟΥ ν. 

Ζ 15. καὶ ἡ εὐχὴ " τῆς " πίστεως " σώσει τὸν κάμνοντα, καὶ 
αν. ὁ, ἐγερεῖ αὐτὸν ὁ Κύριος - κἂν ἁμαρτίας ἢ ὃ “ πεποιηκώς, ἀφεθήσεται “ 

ν 16. χχχὶ ἢ. 24; Μεαχκ ἰϊ, 5; 1υκε ν. 20; οἱ. 1 75. ν. τό. 

1 πὶ. τον Κυριον ΒΑ, Οτὶᾳ., Ττεχῶς; ἵν χνέε. ΜῊ ρίδοε ἱϊἰπ Ὀγαςκεῖβ. 

3 προσενχη Ρ, οὔζ58. 5ην . 

τοῦδ Ἡνοσβῃρ (ς. 40 8.0.}; ἀπὰ ἱπ τδς 
βεοοῃδ Ἴδῃ α.Ὁ. οἱ πρεσβύτεροι 
ΟὐοῦΓΒ ἰῃ σεΐίεγεπος (0 “ εἰ ἄάεσβ " οἵ ν]]Π σε 
5 Ε Ύδε ϑεριυδρίηις ἰγαπδίαϊτογα 
Ψεσς ᾿πετείοσε ρχγορδῦϊυ υδίηρ ἴῃ (Π18 ολ8ς 
ἃ “ογὰ ψῃὶο ἢ δὰ ἃ ννε]}- πον τες μηΐς δὶ 
βεῆδε. [εἰβδπίδπη ῥεϊΐενεβ ἰξ ροββίδῖς, 
τθεγείοσς, πᾶς τδε ΟὨΠγίβδθδη Ἴοοηρτερα- 
Ὠοπε οὗ Αβὶα Μίπογ σοὶ {πε ε{π|ε οὗ πρεσ- 
βύτερος ἴτοπι ἴδε πιίρος οβςίαϊβ νῆο 
Ἡἀαὶ: 80 τα τά, δηά ποῖ ̓ νωὀτορὸν Ὑ ἴτοτι 

6 }εννίδ ρτοϊοίγρε (Οὐῤ. οὐέ., ρρ. 15 
{). ΤΒίδ παρῆι νεῖ! θὲ ἴδς μΥμΕΡΑ ναῦν 
Οὐδ ᾿επίγεβ, ἰδοῦ ρ ποῖ 4}1 (86 ἔοι εχ- 
ἃτηρῖε, Βαυγίοπία), οὗ ἴμε Ὠίδεροσα, μυῖ 
ποῖ ἴῃ Ῥαϊεβίίπε. [ἰ ἰδ, οὗ Ἴοουσγεθ, Δἢ 
Ορεῶ πυεδίίοη 88 ἴο ἡ Πεῖδει ουὖς Ἐρίβεϊς 
ΨᾺ8 ντι τε ἤτοπὶ Ῥαϊεδείπε οσ ποῖ; δες, 
Ταγῖπεσ, Πεἰββδιυηδηη (Ν εν Βιἰδεῖςί. Ὁρ. 
6ο 4). ΑΒ τεψασγάβ ἐκκλ' Ἡαγηδοῖς 
τετηδεῖβ ἰπδὲ “ οτ κἴ Πα τὲ 8 Ῥεγοπὰ 

υεδιίοπ ἃ οοἸϊεοῖἑνε τοῖσι ({.6., Ὁ); 
τ νν88 [86 πιοϑί βοϊεσηῃ ἐχργεβδίοῃ οἱ ἴδε 
ἐτὴπ ἔοτ τηεῖγ ουΒῃρΡ ἃ8 ἃ οο]ϊεςεῖνα 

ν» Διὰ ἃ8 δυο ἰξ γᾶβ ἰἄκεὴ Ἴνὲσ ὉῪ 
πε ΟΒτίβιίαὸπθ, Βυΐϊ εἴτε Ἰοης ἰξ ννὰϑ ἃρ- 
Ῥ ϊεά το ἴδε ἱπάϊνί να] οοπηπλυηἑ ἶε8, απὰ 
πε ραίη ἴο {πε ρεπεσζαὶ τηεοϊϊπρ ἴοσ 
ΨΟΣΒΩΪΡ. . .. 118 δοσυϊδιτίοη τεπάεσοὰ 
ἴα οδρίυτε οὗ ἴδε ἰετὴ "βυπαρορυς᾽ ἃ 
Βυρειβυϊν, ἀπά ὁπος τμὰ ἴῆπει οἰεανασα 
Βδά ἰαίκεη ρίδος, ἴπε νεσγ περίεςϊ οὗ τἶε 
Ἰδιϊεσ εε βεσνεὰ ἴὸ ἀϊβεϊη συ δ ΟΠ τί βιίδηβ 
Βθαγρὶν ἤοση ]υἀαίεδη) ἀηὰ [8 τε! ρίουβ 
ξμιπετῖπβε Ἔνεῦ ἴῃ ἰεγιηϊποίορυ. ... 

οδὲ ἱμηροσίδῃς οἵ 411, βονψενεῖ, Μ)88 
τῆς ίαοιϊ δαὶ ἐκκλησία ννγα8. οοποεϊνοά οὗ, 
ἴῃ 186 ἤσβι ἱπβίαπος, ποῖ βἰιρν ἃ8 δῃ 

Ῥυϊ 48 ἃ πεδνεηϊν ἃπά ἰγϑηβοεη- 
ἀεπίαϊὶ Ὄπ " (οῥ. οἶξι,» Ῥρ. χὰ 8); 

ἐΡΠΩ (υδυδιν τεπάεγεὰ ἐκκλησία ἴῃ 
1 ΧΧ) ᾿ἀεποῖεβ ἔπε σφοπητηυηίν ἴπ τεϊαιίοη 
το αοάᾶ, ἀπ σοπβεαυεηιν ἴβ τῆοσε βαοσεά 

ἴδῃ {δε ῥγοίδπες (τερυ]ασῖν γα ηϑ- 
Ἰαϊεά ὃν Ἀμαμαε Π μοι τῆς ἸΧΣῚ. δ᾿ 
Αμποηρ ἴε ἐν ἐκκλησία Ιαρσρεά ἔλι 
Ρεδίπά συναγωγή ἰπ ῥταςίϊςα] υδεὲ, πὰ 
1818 τν88 411} ἴπ ἔανουσ οὗ τῇς ΟΠ βιίδηβ 
δηά {πεῖς δδοριίοη οὗ ἴδε ἰεγπι᾽ (ἐδέά.). 
ἴῃ δε νεγβϑε θεΐίογε υ8 ἱξ ἰ8 [6 Τςοπιδίηβ- 
τίοη οὗ {πεδβε ἴννοὸ ἱεῖτηβ, οἱ πρεσβύτεροι 
τῆς ἐκκλησίας ΨΠΙΓἢ Ροΐπίδ ἴὸ ἃ ἄε- 

4 αφεθησονται Ρ, 7. 

νεὶ ἰβδίίοη διηοηρ ἴῃς οοτ- 
μδαστὰΣ οἶδε Ὀίδβροσα, δὰ πεζείοσε 
ἴο ἃ διε ἀδίε ίοσ {π18 ραγί οὗ τῇς Ερίβεϊς. 
--ἀλείψαντες ἐλαίῳ: ἃ οςοτητηοῃ 
7εν δῦ ὑδᾶρε, βες ἰβᾶ. ἱ. 6; Μαγί νί. 
13; [υἱὸ χ, 34. ΑΒ Οἱ! ννᾶ58 δεϊϊενεὰ ἴο 
πᾶνε ἴδε εβεοις οὗ οὐτίηρ ὈΟά ΠΥ εἰςῖ- 
Πς88, 80 ἱϊ πῇ τορες ΘΟΕΌΟΡΙΑΤΥ Ἡϑγα ἣν 
Ἐρδγδίοσυ ἴο ΒαδρἝδβπι, ροββί!] νυ 

ἵμεὰ οὗ ἰϊ8 Βεδιίπρ, δδοσδσωεηιαγ, τἴδς 
ἀΐδεαδε οἵ κἰπ; ἰδδὲ ἰἴὶ ψδ8 Ἰοϊπεά ἰἴἰο 
Βαριείβηι 88 δῇ ἱπίερταὶ ραγὶ οὗ ἴα βαςσα- 
πιδηῖ ἰβ ςετίδίῃ. ΑΥ̓͂ΘΙ Ψ8Β, οὗ οουζξα, 
δὴ ἱπάϊβρεηβαῦϊε δοοοσωρδηϊτηςηῖ. -- ἐν 
ὀνόματι... .: Ο΄. Μαῖκ χνί. 17; 
1υκα χ, 17; Αοῖβ {ϊ. 6, 16, ἰν. το, χνὶ. 
18; δὰ ου ἴδε ἰοτγσηυΐα, ἰῃς ποῖς αδονε, 
11. 17. 

Μεῖ. 15. ἡ εὐχὴ τῆς πίστεως: 
ΩΓ Μαῖι. χχι. 22ώ.--σώσει: ίος (ἢϊ5 
βέῃδε οὔ. Μαῖι. ἴχ. 22; Ματχῖκ ν. 23; [οδπ 
χὶ. χ2.--κάμνοντα: ἰπ [8 Βεπδ6 ΟὨΪΥ 
Βετε ἰη τῆς ΝΤ., τπουρῃ ἴτ ἰ8 ἀδεὰ ἴῃ ἃ 
βοπιεν δὶ βί ΠΏ], βδεηβε ἰῃ δεῦτγεν χὶϊ. 3. 
--ἐἐγερεῖ: 1ἴ δοετῃ8 πηοδβὶ πδίαγαὶ ἴο ἴακα 
1η186. 88 γείετίηρ ἴο ἴπε δἰοκ σηᾶπ δείπβ 
ταἰδεά Ὁρ ἴτοσῃ ἢΐβ θεὰ οὗ βίς ῆεββ, βου 
ἴδε υβς οἵ κάμνειν ἱπ Ηεῦ. χί!. 3 δυρρεδβῖβ 
ἴδε Ῥοββί ιν οὗὨ δρίγιταδὶ οοπιίοτε Ὀεὶηρ 
4180 ἱποίυδε. ὁ Κύριος : {π|8 πιυεῖ 
ῬΙΟΌΔΡΙΥ τείες ἴο ΟἾσίδξ, τπουρ ἴδε ΟΟΤ. 
τείεσεηος ἴῃ ἴδε οοηίεχὲ ννου]ὰ ᾿υϑεν ἴῃς 
ςοηίεπείοη δαὶ [δῆννε ἰ8 τηθδηῖ.--- κᾶν: 
ΟΛ. Μαῖῖ χνὶ. τᾶ; 1υκε χίτϊ. 9, 28 βδον- 
ἴῃ ἰδδὶ π΄1|8 ἄοεβ ποῖ πεοεββδγν τηεϑῃ 
δνοη {ξ", --ἁμαρτίας ἧ πεποι- 
ἠκώς ἀφεθήσεται αὐτῷ: (Γ ϑ8ίς. 
χχχυ!. 9, 1ο, Τέκνον, ἐν ἀ πη νιμρλᾷῳ 
σον μὴ π' λεπε, ἀλλ᾽ εὖξαι Κυρίῳ, 
καὶ αὐτὸς ἰάσεταί σε" ἀπόστησον πλημ- 
λον καὶ εὐδυνον εἶρας, καὶ ἀπὸ 
Ξ- 4 4« κα σὸν καρ! αν; 

Τῆε πῃ ΒεϊἸεῦ πὰ δ βυδΊεοι 
ΤΩ Ὅς ἐ]]υδίταιεἁ ΡΥ [πε ἐοϊ]ονίης : 
ἴῃ Τερί. οΓ ἱἐλε Τισεῖυε Ῥαϊνίαγεοΐς, 
ϑθεου, ἰϊ. τσ 8, Ὀεοαυβε ϑ᾽πηθοη 
ςοπθπηυεά ψτδίμδι ἀραίπδε Ἐευδεη, ἢε 
δᾶγβ, “ Βυῖ {πε 1, τά τεβίγαίπεά της, δηὰ 
ΠΒεῖὰ ἴτοπὶ πὲ ἴδε ρονεσ, οὗ τῇ 
Βαπάβ; ἴὺΣ ΤΥ τῖρῃι παπὰ νᾶβ δαὶ 
νι δετεὰ τος βενεη ἄδγβ᾽"; ἰη Οδά. ν. ο Βὶ. 
ἴδε ραισίαγο;!: οοηέεβϑεβ ὑπαὶ οὐνηρ ἴο ΒΒ 
Βαῖγεά δραΐπεὶ Ϊοβερ αοὰ ὑγουρξδϊ υροη 
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αὐτῷ. τό. " ἐξομολογεῖσθε οὖν 1 ἀλλήλοις τὰς ἁμαρτίας,2 καὶ προσ- ᾿ δἰτ᾿ ἐν. 46. 

εύχεσθε 3 ὑπὲρ ἀλλήλων, ὅπως " ἰαθῆτε., πολὺ ἰσχύει δέησις δικαίου 151 ἰακο 

" ἐνεργουμένη. 11. " Ἡλείας ὁ ἄνθρωπος ἦν ὁμοιοπαθὴς ἡμῖν, καὶ ΗεὉ. χἰ!. 
προσευχῇ " προσηύξατο τοῦ μὴ βρέξαι, καὶ οὐκ ἔβρεξεν ἐπὶ τῆς γῆϑ « «οι. 6; 
ἐνιαυτοὺς " τρεῖς καὶ μῆνας ξξ- 18. καὶ 5 πάλιν ᾿ προσηύξατο, καὶ ὁ »Ὲ 

οὐρανὸς ἱετὸν ἔδωκεν ἴ καὶ ἡ γῆ ἐβλάστησεν τὸν καρπὸν αὐτῆς. 

24; τ Ρεῖ. 1, 12. 
15; Ἐεν. χὶ. 6.᾽ ἙΙυΚε ἵν. 25. 

δι Καβ. χνἱϊ. 1, αν]. τ; Ας 8 χίν. 15. 
ὰἀ τ Κα. χνίϊὶ. 42, 45; 2 (4) Επάσ. νἱΐ. 30. 

ἶσα. ἰΐ 

ἜΚ 

43.32; [π. 
1Χ. Η 

1 Οχτη. ἵν, οὔγεδ., 3, Αστη., Αδἴἢ. ; δε το7, Ῥεβῇ. 

τα π 
ΜΝυϊξᾳ., ϑυσσ., Οορῖ., Αείἢ. 

τὰ ΚΙ, οὐτε8., Ῥεβᾷ,, Οτίᾳ., ΤῊΙ., Οες. ; δάά υμων ἵ,, 69, α, ες, 7), 

8 ευχεσθε ΝΝ ΚΙ,Ρ, οὐτεδ., ΤῊ]., Οες,, Ττερ., ΤΊ., ΝῊ (αἰζεγη. γεδάϊπρ). 

4 ὕὲ τεχιϊεδίυσ νοδὶβ 7). 

5 ϑεά 7. 

δίῃ) ἃ ἀΐδεαβε οὗ τδς Ἰίνες, “ δηὰ πδὰ ποὶ 
1}ς ργάγεζϑ οὗ ]δοοῦ τὴν ἔαῖδες βυςοουτεὰ 
της, ἴ: Βαὰ μαγάϊγ [β11εἀ Ῥῖ τὴν δρίσίς μδά 
ἀερατιεὰ". ὙΤῆδι δἷπ Ὀγίπρ8 ἀΐβεαβε ν»88, 
πκενγῖδε 'π ἴῃς ἰαΐες [εὐνϊβῃ [Πτεγαυσγε, δῃ 
ΔΙΟΙε οὔτ ἢ, ἱπάεεὰ πεσε ομε ἤπάϑ βρεοὶ- 
Βδεὰ ν»ῇῆδὶ δῖε ἴῃς ρδγίουδσ δι κπεββαβ 
ιπδὲ ρΡαγιϊουασ βἰπθ Ὀσγίηρ ἰῃ ἰδεῖς ἐγαίῃ. 
Αςοοτάϊηρ ἴο ἙδΡΡίηϊοαὶ ἰεδοηίηρ {δετα 
816 ΙΟΌΣ 5δ'ρῃβ ὈΥ πηεδῃ8 οἵ νι βίο ἰξ ἰ8 
Ῥοββίδϊς ἴο στεζορῃίβε ἴῃς βίη οὐ Ψ ΠΟ ἃ 
τοᾶῃ ὯδΔ8Β Ὀεδῃ ΡΌΠΥ : ἀγορδυ ἰ8 ἴΠ6 βίῃ 
τῃαῖ τῆ ἴῃ οὗ ἰογηϊοδιίοῃ 88 Ῥεεῃ ςοση- 
ταϊ τε, Ἰαυπάϊος (Βαϊ οὗ υπαυδησδδῦὶε 
Βαϊγεᾶ, ρονεσῖυ δηὰ δυση]διίίοη ἴδδὶ οὗ 

Ἰάε, ᾿νε ςοσωρίαἰηὶ ()) {τ ) 
παι οὗ δα δίῃ, [πῃ δλαῦδαι ἜΝ 
ἐξ ΒΔΥ8 : “"Νὸο ἀεδίἢ νἱπουῖΐ δὶπ, ΠΟ ομδ8- 
υδεσηεπε μους εν] -ἀοίπρ," δηά ἴῃ 
Νεάαγίνι, 41 α ἰὶ ΒΆγ8Β: “ΝΟ τεζονεσζυ 
νἱπους ἐοσρίνεῃθββ᾽᾽᾽ς, ἹΚΕΡΙΟΒῪ ΤΏΔΥ Ὀε 
ἄυς ἴο ὁπ οὗ εἴενεη βὶπβ, Ὀυϊ τηοβί ρτο- 
ῬΔΌΙΥ ἴο ἐπαὶ οὗ δῃ ενὲ ἰοηρυς (5βες 
νεῦες, γμάϊεξελε Τκεοϊορίε, ΡῬ. 245 ἴ.). 

νεῖ. 16. ἐξομολογεῖσθε . .. 
ἁμαρτίας : 8εε οτἱτἶςα] ποῖε ἄϑονε. 
(οηξεββίοῃ οἱ δῖπθ 88 δἰννδυβ ραυεά δῃ 
ἱπηροτίδης ρασὶ ἱπ ᾿υ ἀίδια ; τε ΟΤ. 

ψοσὰ ἔοσ ςοπίξββίοῃ οὗ βίπβ ἰβ ΣΤ. 
τῆς Ἰαΐεσ ἴεγη, ᾿νοἢ ἀεποίοθβ ἴροτα Ὧτ- 
ςΌ]ΑΣῖν (Βα ᾿ἰτυγρίς δ] ἔοστῃ οὗ οοπίεββιοη, 

ἷβ ἜΤ: Ῥηναδίε δβ ννεἰ] 88 ρυδ]ὶς οοη- 
ξεββίοη νγ88 εη)οϊηεά, πὰ του ἰογτηβ οὗ 
οοπέεξβίοη, ὈοΪΏ ρέπεγαὶ δηᾶ ραγιουϊδσ, 
εχίδί, διηοηρ οἴμετβ οτς ἴὸσ ἴἢς δίοκ; ἱἰ 
88 ἰδς ἀυτν οἱ (δε ΒΑΌΡΙΒ ἰο ὑτρε (δε 
βίοἷς ρεβοῃ ἴοὸ οοῃΐεδββ ἢἰβ βίπβ. Οοηΐεδ- 
βίου ἰ8 τεραιάεά δβ ἃ σησσίϊοσίουβ δςῖ: 

δἤλιας ΑΒΈΚΓΕΡ, οὔχδδ. 
Ἴ εξδωκεν νετὸν Α, 13, 73, [αἴῖ., Ττερ., ΤΊί., ΝΗ πιρ,; εδ. τὸν νετ΄. ἐᾷ. 

δεοοτγάϊηρ ἰο δαμλεάνίπ, 103 α, ἴξ δΔ8 ἴδε 
εἴεοι οὗ ἐδ Ὀϊηρ ἰδε νογδῖ δἰπηεγδ ἴοὸ 
ἱππεῖς ἐνεγδϑεὶηρ 1 (δες, διηοης οἵδες 
δυῖμοσι ἰεβ, Ηδτιδυτρετ᾽ 5 Κεαϊομεγεῖ. ἀδς 
ἐλώσος δτίὶοϊς “ ϑύπαεηρεκεπηιπίββ ᾽,.). 

Ὃς ἴῃς ουδβίοτῃ οἵ ἴμε εαεν ΟΒυσοῦ οὐ 
Ῥίάαοκε, ἵν. 14, χὶν. 1.-προσεύχε- 
σθε ὑπὲρ ἀλλήλων: ἴδε πεεά οἵ ἰη- 
᾿εγοεββοῖν ῬΓΆΥΎΕΙ ἰ8 ΒΌΟΠΡΙΥ ετρμδεϊβοᾶ 
ἴῃ ΟΟΤ., Ν.Τ. δηὰ τε ἰαΐεσ [εν δὴ Πἰξεσα- 
ἴυχε, δεὰὲ δὔονε ἂπὰ {δε πεχὲ ῃοῖε.-- 
πολὺ ἰσχύει δέησις δικαίον 
ἐνεργουμένη: Οοὁη6 18 τετηϊπάεὰ οὗ (ἢε 
ψ εἰ -Κποννῃ ἰηβίδπος οὐ ΔΟΡῚ [οἤδηδη 
Ῥεπ Ζακκαὶ (επὰ οὗ ἤγδι σεπίυγυ, Α.}.) 
νδο, ψ ἤεη ἴῃ πεςά οἵ [δε γεσΒ οὗ ἃ 
εἰρμίεουβ τϑπ οα ΕΠ ΑΙ οἵ Η18 βίοι Ἵ ]]ά, 
βαιά, “ ΑἸἸΒουρΡὮ 1 δηλ ρτεαίεσ ἰῃ Ἰεαγπίη σ᾽ 
ἴδῃ Ομδηίηδῃ, μς 18 πλοῖα εβιςδοίουβ ἱῃ 
σᾶυοῦ; 1 ἄτη, ἱπάςεὰδ, ἴῃς Ρχίηςς, δυς Βς 

18 ἰῇς εἰεναιὰ ψὯὸ 888 Ἴοοῃβίαπι Ἄςοαδ8 
το δε Κίηρ " (Βεγαολοίλ, 34 8). Αὕ οὐτίουδ 
βαυίηρ οἵ ΒΔΌΡΙ δδᾶς 18 ςοπίδίπεά ἱπ 
εδανιοίλ, 64 α : “ὙὍΒε ῥγᾶγεσ οὗ ἴδε 
τἰρσμϊεουβ 18 σΟΤΩΡΆΓΑΌΪΕ ἴὸ ἃ ῥ᾽ ΟΒίοτζ ; 
88 ἴδε ῥ᾽ τοΒίουις ομδηρεβ ἴδε ροδίτοη οὗ 
τῆς ννῆεδὶ 80 ἴδε ὑγᾶγεσ σῆδηρεβ ἴδε ἀϊ8- 
Ῥοβίτοη οὗ αοά ἔτοπλ ψγαῖῃ ἴο τηοτου 
αυοϊεᾷ ἴῃ Ὑετοίελ Ἐπεγεὶ., χ. τ60). ΝΠ 
καίον «7. δίκαιον ἰῃ νεῖ. 6, Οη ἐνερ- 

γη 8εὲῈὲ Μδγυοχσ' 8 εἰδδβογαῖε ποῖβ. 
εἴ. τ7ῷ. Ἡλείας: ΕἸ Δ Ρίανε ΓΤῚ 

ἰσησήεηβε ρᾶγι ἰῃ ἴῃς ἰδίας [ εννδἢ ἰἰτεγὰ- 
χε, δβεὲ Ηδχηθυγρεσ, οὐ. εἱέ., ατιϊςῖς 
“ἘΠ]Π148. ΨΜΕΏ 818 τπιοηοη δεσα οἷ 
8ιίτ. χῖνη, τ δ. -τ- προσευχῇ προσηΐύ- 
ξατο: Ηεταίβηη οὖ, Τὺῦκε χχὶ. 15; 
70 [ὴ ΣΪ. 29, εἴς., εἴς. 

ει. 8. ΙΒ (δἰ8 ἀπά τπς ῥσεοεάϊηρ 

δ ὝΎΒΙ8 ψνοζὰ ἰβ βοζηείίγηεβ. ὑβεὰ 88 τηεδαπίηρ ῥγαΐδε ξίνεη ἴο αοά ὃγ ἴδε δοῖ οὗ 
ςοπῃήεββίοῃ οἵ βίῃβ, ού. Εγὶς, Εσγα . . .» Ρ. 132. 
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ε--δΟλΟαὶ. 
Ἐς 

ἜΜει. 

ΙΑΚΩΒΟΥ Υ. 1ο--2ο. 

10. ᾿᾿Αδελφοί μου,; ἐάν τις ἐν ὁμῖν πλανηθῇ ἀπὸ τῆς" ἀληθείας καὶ 

ἐ ἐπιστρέψῃ τις αὐτόν," 20. γινώσκετε ὅτι ὃ ὁ " ἐπιστρέψας ἁμαρτωλὸν 
«δοιὰ ἢ ἐκ πλάνης ὁδοῦ αὐτοῦ 4 " σώσει" ' ὁ ψυχὴν αὐτοῦ ἐκ θανάτου καὶ 
ἐδ; "καλύψει πλῆθος ἁμαρτιῶν. 
δ Ῥίον»; ψΨ. Ν 
χί. 3, Β σοα;. χὶ. τᾳ; φ'. χἰἱϊ. ο. 
806 Ῥε. χχχὶΐ. :, ἰχχχν, 2; χα. ἶν. 7). 

1 πὸ. ἴ., συχβδ., Ὀίά,, Οες., τος. 

ἰΑςῖς χκνίΐ. 37). κ Ο7. Ῥτον. χ. 15; τ Ῥεῖ. ἱν. 8, απ 

3 Αἀά οδον της δῇ, 5, Ρε5}., Οορί. 
3 γινωσκέτω οτι ΦΑΚΙ,Ρ, Τεες., Τί, ΥΝΉις ; σαὶ. 3, 548. 

40 κι. Κ᾽. . ϑαῖναι ζ΄, Οτίρ.; βαϊνανίε να] Ε’. 
«τὴν ψνχην Α, 73, Ατηι. ; οὔ. αντον ΚΙ, ουτδ8., 548., Οτίᾳ., ΤΕΙ., Οες., Ττερ.; 

Ροη ἀντον ροβί θαν. Β, 
Ἰκαλνπτει Ναϊς., Οτίς., Ὀδπι. 

νεῖβε οὐ. Τα απέέβ, 24 δ, ετε ὰ ἅτε 
τοϊά οἵ δονν Καδδὶ Οὐμαπίπαι, οη δείηρ 
ουδὲ ἰπ ἃ βῆονες οὗ γαὶπ, ὑγαγοᾶ : 
ὁ Μαβίες οὔ τῆς ἴηΐνεῦβε, ἴῃ νῃο]ς 
νοι ἰ8 ρ]ολβεά, ννἢῈ Ομαπίηδῃ αἱοης 
ἰ8 ἀπηογεά"; ἴδεπ ἰἢς γαίῃ ἱπηπιοάίδιοὶν 
ςοδϑοά. Οὐ αγείνίπρ βοπῖε πὲ ρεαγεά: 
“Μδβῖες οὗ ἴῆε {9πίνοτθς, 8411 αἱ} τς 
ψοσ] ἃ Ὀς ρτίενοὰ νυ }]6 Ομδπί δ δηογα 
δἰ8 οοπιίοτι ὃ" ΜΠετευρου τδῈ ταΐῃ 
Τᾶπις να ἀρϑίη (δος γεινίοὰ Ἑπογεῖ,, 
νἷ, 215). 

γες. το. πλανηθῇ: “ΤΒε ρδδεῖνε 
δοείϑε ἰΒ ὑδοὰ υἱῖθ ἃ τηϊδάϊε ἔοτος ἱπ 
οἰδβδίοδὶ τυτίϊοσα, 45 ννοὶ 858 ἰὴ τῆς υχΧΧ, 
Ῥευῖ, χχχί!. σ; Ῥβ. οχῖχ. 1:76; ἙἘξσείς. 
χχχίν. 4 (Μαγοι). ---ἀπὸ τῆς ἀλη- 
θείαᾳ«: Οὗ. Ματκ χίϊ. 14,. .. ἐπ’ 
ἀληθείας τὴν ὁδὸν τοῦ θεοῦ διδάσκεις, 
τῆϊς βδεοῦδ ἴοὸ ὃς ἴδε ΨΆῪ ἰπ ψὩϊοῦ 
ἀληθεία ἰδ Βεῖε υδεᾶ, οὗ, ]οδη ἰἰΐ, 2:1, ν. 
33; νἱῖιῖ, 32.-τ-ἐπιστρέψῃ : οχοδρίίης 

7. Αεἰδ., ΥΝ εἰδο, ΝΉπις. 
58 Ῥεοκαιὶ 7; δδά αμην 40. 

ϑυῦδοσ. ιακωβον Β; επιστολη ιακωβον ᾿ὰ ; ἰακωβου επιστολη Α, 40, 
ιάκωβον ἀπόστολον ἐπιστολὴ καθολικὴ Ρ, 63; τελος τον αἀγιον ἀπόστολον 
ἐπιστολὴ καθολικὴ [,; τέλος της ἐπιστολης 
αδελφοθεον 38; εχρίἰοἰς ερίδιοῖα ]Δοοῦὶ δ} Ζαεροάεὶ 

67, ἐι: 

ἀπόστολον ια΄ τον 
; τοδὶ Μ5858. δᾶνα πὸ δυῦϑος. 

Ὦετε (Δπά ἰπ τς πεχὶ νεῖβε) δηὰ 1ὐζς ἱ. 
τό, τ7 τμ18 νογά 18 αἰ ψᾶγβ υϑοὰ ἰηίγαπδ- 
ἰανεϊγ ἰπ ἢ ΝΙΤ. (“,. πονενες Αςῖβ 
χχνΐ. 18). 

γες. 2οϑ. γινώσκετε; ἰλκίηρ [ἢϊα 
ἂβΒ Δη ἱπάίολιῖινε ομὲ ΤΏΔΥ τὰ [ 
ννοσάβ τῃδι [Ὁ]1ονν 88 ἃ αυοιϊδίίοη, ἃ οοῦγδε 
πο ἢ οοπιπχοπᾶ τἰ8617 οὐνηρ ἴο ἴδε οοπι- 
ῬΑγαιίνεϊνυ ἰάγρε πυπιρεῦ υοϊδιίοπ8 
ἢ ΒΙο ἢ τὰς Ἐρίϑε]α δϑουπάᾶθ; δἱ ἴῃς 
δδυλς [ἔπε ἰξ τηυδὲ Ὀς τεπγετηρεγεά ἐμαῖ (ἢ ε 
ννεῖρδι οἵ Μ5. ενίδεπος ἰδ ἰῇ ἕδλνουσ οὗ 
γινωσκέτω.--καλύψει .. . (Ηεῦεενν 

ἫΡ) ς΄. τ Ῥεῖ. ἵν. 8, οπς οὔ δε βἰτοηξεδβὲ 
ἴῆς πιδτν πιᾶτίκβ οἱ [οὐν ἢ δυϊδοσβδῖρ 

ν δίς ἢ τμε Ἐρίβε!ε οοηιδίπϑ ; δοοοτάϊηρ, τὸ 
7ον δ ἀοοίππς ροοά νγοεκβ θαίδηςε ανἱ! 
οὔδδ; ἴμε ροοὰ νοτῖς οὗ οοηνετίηρ ἃ 
δἴππος ἰβ τεοκοηθᾶ πεῖὲ 88 οπὲ οὗ ἴδς 
τοδὶ εἰδολοίουβ ἰῃ οδἰϊεγδμς ενὶϊ 
ἀεοάβ; οπ ἴδε ψμοῖς βυδήδοι 8ες ἴπίτο- 
Δυςίοη ΙΝ. ὶ 2. 

ΑΒΕΒΆΏΒΕΝ: ΤΗΕΒΕ ὈΝΙΝΒΆΒΙΤΥ ΡΕΒΒ5 
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